
 

Boletim AABB – Ao lado do associado. 

 Ano 02 – Número 11 – 02/01/2012.

Em reunião “memorável” do Conselho Diretor, 
realizada em 16/12/2011, com a participação dos 
conselheiros Hélcio Silva, Vicente de Paulo Cunha 
Braga, Romildo Cândido Ribeiro, Antônio Carlos 
Sousa, Antônio Vieira da Silva Filho, Márcio José da 
Silva, Carlos José dos Santos, Othon Carlos da Cruz 
e da conselheira Rita Garcia da Silva foram 
deliberadas decisões estratégicas que influenciarão 
de forma definitiva e marcante o futuro da AABB. 
 
Assuntos: 
 
 O presidente da Associação comunicou a 
contratação de empréstimo junto à FENABB no 
montante de R$ 232.551,04, destinado ao 
pagamento do saldo devedor de R$ 54.294,71 
referente a empréstimo contratado pela Diretoria 
anterior e o restante no valor de R$ 178.256,33 para 
o pagamento do serviço de serralheria, reformas 
diversas, implantação do projeto de segurança 
contra incêndio e pânico e liquidação da dívida com 
o INSS e COFINS. 
 
O empréstimo deverá ser reembolsado à FENABB 
em 48 parcelas escalonadas, sendo 12 parcelas de 
R$ 4.000,00 e 36 parcelas no valor de R$ 5.152,42, 
sem carência e atualizadas monetariamente pela 
maior variação positiva entre o INPC e o IGP-M. A 
Federação condicionou nossa Associação a 
apresentar cópia da ata da AGE de 26/06/2011, 
onde os associados adrede aprovaram a chamada 
de capital para a liquidação dos passivos. 
Recomendou ainda implementar ações concretas no 
sentido de aumentar o quadro social do clube, 
avaliando os diferenciais que a AABB possui, 
procurando potencializá-los e outros que possam ser 
desenvolvidos para melhorar suas atividades e, 
consequentemente, poder honrar, com tranqüilidade, 
seus compromissos. 
 
De pronto, o Conselho Diretor quis saber através de 
levantamento projetado quais os principais 
compromissos financeiros mensais que a AABB 
deverá enfrentar a partir de ano de 2012, a saber: 
 

DESPESAS GLOBAIS MONTANTE 
Folha de pagamento 11.000,00 
Impostos 7.300,00 
Energia 8.000,00 
Empréstimos 7.200,00 
Terceirizados 5.400,00 
Insumos e Materiais 2.100,00 
Reparo e Manutenção 1.000,00 
Tarifas Bancárias 1.000,00 
TOTAL 43.000,00 

Obs I: Custo médio por associado adimplente 
43000/364=R$118,00. 

Deliberações: 
 
Ficou evidenciado, então, que para honrar os 
compromissos, tais como, suportar o pagamento 
das mensalidades do empréstimo recém-contratado, 
absorver o impacto do aumento em torno de 15% do 
salário mínino, considerando o agravante de que 
nossa AABB é uma organização de mão de obra 
intensiva e ainda apropriar mensalmente os custos 
relativos ao pagamento do décimo terceiro salário e 
suas intercorrências, não há outra alternativa senão 
implementar a chamada de capital, já autorizada 
pela AGE, de 26/06/2011, a partir do mês de 
fevereiro/2012, no porcentual linear de 20% (vinte 
por cento). 
 
Assim, serão os seguintes os valores das 
mensalidades associativas a serem praticadas a 
partir de fev/2012: 
 
Categ. 

Classes 
Indiv. Fam. I Fam. II Corpo

rativo 
Estud. 

Efetivo 84,00 - - - - 
Comunitário 84,00 110,00 132,00 104,00 55,00 
Obs II: Mediana do valor das mensalidades: R$108,00 
excluída a classe Estudantil. 
 
A título de comparação, veja como ficou o ranking 
das mensalidades cobradas pelos clubes 
concorrentes após o aumento autorizado:  
 

CLUBE CATEGORIA VALOR 
Uirapuru Individual 75,00 
Uirapuru Familiar 145,00 
Jockey  Individual 95,00 
Jockey Familiar 190,00 

 
Cabe esclarecer ainda que nosso Clube não goza 
de imunidade tributária. Deixou de ser um clube de 
funcionários para ser um clube de mercado. 
Nesse sentido, está isento do IRPJ, desde que não 
remunere dirigentes estatutários e reaplique o 
superávit nas atividades-fins.Tem obrigações 
tributárias com o PIS, Contribuição Sindical Patronal, 
INSS, FGTS, Contribuição Negocial Patronal, IPTU, 
Taxa de Recolhimento de Resíduos Sólidos, Taxa de 
Segurança contra Incêndio e Pânico, ECAD, ISSQN, 
Taxa de Localização e Funcionamento, entre outras. 
 
“Na travessia dessa ponte, chegaremos ao 
grande projeto urbanístico que nos dará a tão 
sonhada sustentabilidade”. 
 
 
Cordialmente, 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração 


