
 

 

 

 

 

Boletim AABB – ao lado do associado. 

Ano 03 – Número 21 – 12/12/2012. 

 

Sinopse dos principais assuntos aprovados nas reuniões 
de Diretoria e do Conselho Diretor realizadas em 
04/11/2012 e 07/12/2012, respectivamente: 

I – disponibilizar os banheiros da Academia para 
utilização dos associados, quando houver atividades 
sociais no clube a cargo de terceiros; 

II – contratar serviços profissionais da área de segurança 
para vigilar o clube, em especial no combate a invasores 
e no auxílio ao fiel cumprimento dos horários de 
encerramento das diversas atividades e do fechamento 
da Associação; 

III – adotar os seguintes critérios para a venda de 
ingressos: a) - priorizar a venda de ingresso ao visitante 
acompanhado ou indicado por associado; b) – reter um 
documento de identidade com foto, anotar os dados 
pessoais e apor-lhe uma pulseirinha; c) – manter os dois 
portões sempre fechados; d) – na saída, devolver a 
carteira de identidade, mediante a devolução da 
pulseirinha; 

III – o presidente do Conselho Diretor apresentou a 
receita mês a mês nos últimos 12 (doze) meses (período 
de outubro 2011 a setembro 2012) e que registrou a 
média de R$ 44.037,87 de faturamento mensal. Em 
seguida, projetou todos os compromissos financeiros e as 
despesas fixas com custeio para 2013 no valor estimado 
de R$ 54.363,00, igualmente mensal. Somando-se à 
média histórica de receita a renda variável estimada de 
R$ 5.000,00, configura-se ainda um déficit mensal de R$ 
5.325,13. Diante desse exercício financeiro, os senhores 
conselheiros entenderam de pronto que se não houver 
um acréscimo da receita oriunda da mensalidade 
associativa, o exercício de 2013 apresenta sério risco de 
fechar com déficit de R$ 63.901,56. 

Diante disso, e considerando tratar-se do último ano de 
mandato, o senhor presidente ponderou que tal cenário 
será muito prejudicial ao resultado final da gestão da 
atual diretoria, que, a bem da verdade, não mediu 
esforços para atender aos órgãos de fiscalização, 
regularizar a situação dos diversos alvarás, assim como 
equacionar a área fiscal e tributária, além de imprimir 
obviamente uma administração satisfatória no segmento 
de reparo e manutenção dos ativos da Associação.  

 

 

 

 

 

 

 

Assim, solicitou aos senhores membros do Conselho 
Diretor autorização para praticar um reajuste das 
mensalidades a partir de janeiro de 2013. 

Sobre o assunto, esclareceu que concomitantemente ao 
reajuste do valor das mensalidades poder-se-ia iniciar um 
processo de realinhamento do valor das mensalidades 
das diversas classes sociais. Mostrou que o reajuste linear  
continuaria onerando a classe individual. Desta maneira, 
seria mais justo imprimir percentuais mais elevados para 
as classes familiares (I e II) que podem dividir o valor da 
contribuição em número de 3(três) a 7(sete) membros 
dependentes adicionais, respectivamente. 
Antes de passar à votação, o senhor presidente informou 
que o clube tem hoje 470 (quatrocentos e setenta) 
associados titulares e 2.500 (dois mil e quinhentos) 
dependentes, totalizando um quadro social de 
aproximadamente 3.000 (três mil) filiados, o que dá, 
hoje, um custo médio de investimento per capita/mês de 
apenas R$ 14,67. 

Então, foram submetidos e aprovados pelos 10(dez) 
membros do Conselho Diretor presentes à reunião, os 
seguintes valores para as mensalidades associativas a 
entrar em vigor a partir do próximo mês de janeiro/2013: 
Efetivos/Aposentados BB e Individual Comunitário: R$ 
92,40 (10% de reajuste); Familiar I: R$ 126,50 (15% de 
reajuste) e Familiar II:     R$ 158,40 (20% de reajuste), 
Estudantes: R$ 66,00 (20% de reajuste); Convênios 
diversos também sofrerão 20% de reajuste. 

IV – aprovado estender em 01 (uma) hora o horário de 
encerramento do Bar/Lanchonete (até 23h) e do clube 
em geral conforme abaixo, mantido, no entanto, o 
horário de encerramento de atividades dos demais ativos 
e o atual rigor no cumprimento das normas 
regulamentares: 

Terça e Sexta-feira                  : 08H às 24H;              
Sábado, domingo e feriado: 08H às 18H. 
 
 
**Informamos que o clube NÃO abrirá nos dias 
25/12/2012 e 01/01/2013 (terças-feiras)** 

 

José Eustáquio Bueno Caixeta 

Presidente do Conselho de Administração. 


