
               
 
 

Goiânia (GO), 18 de novembro de 2016. 
 
 

Prezado(a) Associado(a), 
 
 
AABB Goiânia – Assembleia Geral Extraordinária – AGE – Comunicado – Informamos que 
em AGE realizada no dia 17/11/2016, das 19h40 às 21h00, no Salão Social da AABB, em 
segunda chamada, foi aprovado por unanimidade pelos associados presentes que: 
 

a) a AABB fica autorizada a alienar parcial ou totalmente seu patrimônio no caso de 
inadimplência de eventuais auxílios financeiros recebidos da Federação Nacional de 
AABBs – FENABB; e,  
 

b) o Conselho de Administração da AABB está autorizado a cobrar de todos os associados o 
valor referente a uma mensalidade extra, que deverá ser paga nos meses de 
dezembro/2016 e janeiro/2017, em parcelas iguais, com a finalidade de quitar os 
valores relativos ao 13o salario dos funcionários, aí incluídos os encargos sociais. 

 
Essa AGE foi convocada pelo Conselho Deliberativo, a pedido do Conselho de Administração, 
tendo em vista que: 
 

a) a AABB não conseguirá quitar integralmente seus compromissos financeiros até 
31/12/2016 somente com as receitas realizadas até setembro e também as previstas 
para outubro, novembro e dezembro/2016, por causa da diminuição do número de 
associados aliado à alta da inadimplência, provocados pela crise financeira que assola o 
País; 
 

b) não se admite déficit no fluxo de caixa anual da AABB, haja vista sua finalidade e seus 
estatutos e regimentos; 

 
c) todos os esforços foram envidados no sentido de manter o fluxo de caixa superavitário, 

especialmente na busca do aumento de receitas e na redução das despesas. 
 
Esclarecemos que nos últimos anos a AABB evitou onerar o associado cobrando rateios para 
pagamento de despesas. Fizemos apenas para investimento na melhoria da estrutura física do 
clube (2013) e para parcelamento de INSS/FGTS com abatimento de juros e correção 
monetária (2014). Inclusive estamos há mais de 3 anos sem reajustar o valor das 
mensalidades. 
 
Desde 2011, quando implementamos a promoção Natal da AABB, temos feito investimentos e 
ajustes do fluxo de caixa com os valores captados na venda de ingressos-convites, mas até isso 
foi mais fraco neste ano. 
 
Além da cobrança de uma mensalidade extra, buscaremos novo auxílio financeiro na FENABB 
para quitar todas as dívidas com fornecedores. Por isso, foi apreciada e consentida pelos 
associados em Assembleia a autorização para alienar patrimônio, que é uma exigência daquela 
Federação, embora nunca tenha sido necessário utilizar esse dispositivo em nenhuma das mais 
de 1.200 AABBs espalhadas pelo Brasil. 
 



Outra medida essencial será a submissão pelo Conselho de Administração aos Conselhos Fiscal 
e Deliberativo do Orçamento e Plano de Ação 2017 com substancial corte de despesas para 
adequação ao novo patamar de receitas do clube. Esse processo será finalizado até 
15/12/2016 e ficará à disposição de todos os associados para consulta. 
 
Com essas medidas, esperamos continuar prestando serviço de qualidade aos associados da 
AABB Goiânia, tanto na área esportiva quanto na social, mesmo que com valores menores que 
de anos anteriores, até que a crise seja debelada e possamos voltar a crescer nas receitas e 
também nos investimentos. 
 
Esperamos contar com a compreensão e o apoio de todos os associados nesse momento 
delicado não só para as empresas como também para as famílias brasileiras. 
 
Ficamos à disposição para outros esclarecimentos, inclusive apresentação dos dados 
financeiros da AABB, através dos seguintes canais: pessoalmente na Secretaria; pelo telefone 
(62) 3202-6080; pelo fale conosco do site www.goiania.aabb.com.br; pelas redes sociais 
(facebook, instagram e whatsapp). 
 
Atenciosamente, 
 
 

TIBÚRCIO TORRES NETO 
Presidente 

 
 

ELÉZER LEMES DA SILVA   DIUSA ALVES DE ALMEIDA 
        Vice-presidente Administrativo               Vice-presidente Financeira   

 

http://www.goiania.aabb.com.br/

