
 

 

Boletim AABB – ao lado do associado. 

 Ano 02 – Número 08 – 12/09/2011.

Em 01/09/2011, completamos nosso primeiro ano de 
gestão à frente da nossa AABB. O Conselho Diretor 
quer compartilhar com todos os companheiros, em 
especial com o Corpo Social, algumas metas 
alcançadas: 
  
Reduzimos de 180 para 20 itens as exigências da 
Diretoria de Vigilância Sanitária; 
Atendemos mais de 50% das exigências da Diretoria 
de Acessibilidade inclusive com a adaptação de 
sanitários para uso de deficientes físicos nos 
banheiros sociais masculino e feminino; 
Elaboramos e estamos em fase final de aprovação 
junto ao Corpo de Bombeiros o projeto de segurança 
contra incêndio e pânico e já iniciamos o processo 
de renegociação do Termo de Ajustamento de 
Conduta com o MPE, uma vez que pelas mudanças 
ocorridas ultimamente será necessário a dilação do 
prazo para a conclusão do feito; 
Iniciamos o processo de pedido de renovação do 
Alvará de Localização e Funcionamento para o 
período 2011/2012; 
Fizemos a reforma do Estatuto Social e das 
respectivas implicações dessa reestruturação no 
Regulamento Eleitoral para o próximo pleito; 
Sediamos a XXXIV JEMAB, com êxito; 
Profissionalizamos os departamentos administrativo 
e financeiro, jurídico, químico, contábil, saneamento 
e higienização, responsabilidade técnica, esporte, 
lazer e recreação, informática, elétrico, comercial e 
sociocultural; 
Encaminhamos pedido de empréstimo à FENABB, 
com a apresentação de todos os documentos, 
orçamentos, comprovantes e pareceres objetivando 
fazer a rolagem da dívida que já temos junto à 
Federação, assim como obter novos recursos para 
implementarmos, sem sacrificar o associado, as 
exigências complementares dos órgãos de 
fiscalização ; 
Providenciamos o conserto do transformador; 
Providenciamos o conserto do trator; 
Reparamos o mobiliário baixado (mais de 50  
cadeiras e mesas de madeira em mogno); 
Restauramos o toboagua, assim como as 
churrasqueiras; 
Substituímos as portas dos banheiros e instalamos 
portas próprias para os banheiros de acessibilidade; 
Refizemos a pintura geral das instalações do Clube, 
com pintura de logos e créditos especiais ao Banco 
do Brasil; 
Instalamos novos estrados para as saunas 
masculina e feminina; 
Construímos diversas rampas de acessibilidade 
(restam duas a construir); 

Concluímos a iluminação dos campos de futebol (I, 
II, e III); 
Melhoramos a iluminação de entrada e do Clube em 
geral; 
Substituímos as telhas danificadas dos telhados das 
saunas, bar e cozinha; 
Corrigimos as infiltrações das saunas, cozinha, bar e 
lanchonete; 
Substituímos o piso da cozinha; 
Instalamos portas nos armários da cozinha, refeitório 
dos funcionários, banheiros das saunas masculina e 
feminina e nos banheiros de funcionários da cozinha 
e lanchonete; 
Fizemos a mudança do escritório e da biblioteca para 
a sede campestre da Associação; 
Instalamos porta de segurança no escritório e na 
biblioteca; 
Substituímos os equipamentos de informática, 
adquirimos novo pabx e implantamos software da 
Valim para aprimoramento dos controles de 
processos e da gestão em geral; 
Fizemos serviço completo de jardinagem em toda a 
área verde do Clube; 
Adquirimos novos equipamentos (espreguiçadeiras) 
para a piscina a céu aberto; 
Restauramos a piscina aquecida. 
  
Além disso, estamos em negociação para 
implantarmos novos projetos de investimento na 
Associação e prontos para dar início ao processo de 
redesenho do perfil do Clube. 
  
Para tanto, agora, mais do que nunca, precisamos 
de união e solidariedade. 
  
Na condição de principal responsável pela condução 
desse grupo maravilhoso que muito tem colaborado, 
resta-me agradecer e ratificar o pedido de que não 
podemos nos dispersar. Um futuro promissor é 
aguardado para a nossa Associação. 
 
Agende para a primeira quinzena de novembro 
megafesta da comemoração dos 50 anos de 
fundação da nossa AABB. 
 
 Paralelamente, será realizada a primeira versão do 
FESTZEBU, assim como a terceira CHURRASCADA 
UNIVERSITÁRIA, numa promoção conjunta com a 
empresa EVENTHUS. 
  
Muito obrigado e cordialmente, 
  
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente 
  


