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EDITAL DE CONVOCAÇÃO – O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação 
Atlética Banco do Brasil – AABB, de Frederico Westphalen-RS, Sr. Valnei Roberto 
Menegatti, no uso de suas atribuições e conforme preconiza o Artigo 14º, do Estatuto 
Social, CONVOCA todos os associados quites com a tesouraria, para uma ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 05 de Junho de 2014, às 19:00 horas em 
primeira convocação, com a presença da maioria dos associados ou às 19:30 horas em 
segunda convocação, com o mínimo de 10% dos associados, na sede social da AABB, 
com a seguinte ordem do dia: 

1. Aprovação do reajuste no valor das mensalidades; 

2. Aprovação da implantação de taxa de adesão para novos associados; 

3. Assuntos diversos. 
 
 
 
JANTAR DANÇANTE 45 ANOS DA AABB – A  Associação Atlética Banco do Brasil – 
AABB de Frederico Westphalen realizará no dia 28 de junho, sábado, a partir das 
20h30min, em sua sede social, Jantar Dançante comemorativo ao Aniversário de 45 anos 
de fundação. O evento será animado pelo Grupo Mandy. 
O serviço de jantar ficará a cargo da competente equipe do Restaurante Bistrô, que 
oferecerá o seguinte cardápio: Filé ao Molho Madeira, Lombo Assado, Frango ao Molho 
de Mostarda, Arroz Branco, Arroz à Grega, Lasanha de Frango, Lasanha de Brócolis e  
Saladas Variadas. Haverá bolo de sobremesa.                         
Os convites poderão ser adquiridos na secretaria do clube pela parte da manha das 
10h00min às 12h00min ou à tarde das 13h30min às 17h30min, ou diretamente com os 
membros do Conselho de Administração. O evento é limitado a 100 convites. Não perca 
tempo e adquira logo o seu. 
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OBRAS – Prosseguem as reformas visando melhorar a infra-estrutura da nossa AABB. 
Na cozinha, já foram colocados o novo revestimento nas paredes e forro de PVC,  
instalado um exaustor para melhor funcionamento da mesma e a troca do piso está em 
fase de conclusão. A previsão do término da obra é na próxima semana.  
 
Antes                            Depois 

  
 
 
CENTRO DE TREINAMENTO ITAPAGÉ/AABB/URI – Até o final do mês deverão ser 
entregues os agasalhos que estão sendo confeccionados pela empresa Zaca Sports a 
todos os integrantes do CT, de forma gratuita.  Estes agasalhos chegam para uniformizar 
e “aquecer” nossos futuros atletas nos treinamentos durante o inverno e deslocamentos 
em eventos. 
 
 
MUNICIPAL DE BOCHAS – A AABB está representada no tradicional Campeonato 
Municipal de Bochas entre Firmas por cinco duplas.   Ao todo são 46 duplas na disputa 
pelo título. Os jogos acontecem às sextas-feiras à noite. Nesta sexta-feira haverá jogos na 
cancha da AABB, a partir das 19:00 horas. 
 
 
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL –  A AABB estará participando do Campeonato 
Municipal de Futsal nas categorias feminino e masculino. Nossas meninas já estão 
treinando todos os sábados, visando a preparação para a competição. A equipe 
masculina será formada através de uma parceria firmada junto ao Esporte Clube São 
Cristovão, pois  além de buscar o título, estaremos visando  também a preparação para a 
fase estadual  das jornadas esportivas (JESAB), na cidade de Ijuí/RS,  em Setembro. 
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BOLETOS MENSALIDADE – A AABB informa aos seus associados que os boletos 
referente às mensalidades do segundo semestre (julho à dezembro) estarão disponíveis 
na secretaria do clube a partir do dia 23 de junho. Caso houver interesse em receber os 
mesmos via e-mail, favor contatar-nos e solicitar o envio. 
 
 
INADIMPLENTES – Conforme preconiza o Art. 16º do Regimento Interno, o associado 
que deixar de quitar 03 (três) ou mais mensalidades, estará sujeito à perda da condição 
de associado, a critério do Conselho de Administração. Prezado associado, para que 
nossa AABB possa continuar crescendo, mantenha sua mensalidade em dia. Em caso de 
inadimplência, entre em contato com a secretaria do clube e regularize sua situação, 
evitando constrangimentos e colaborando assim para um melhor desenvolvimento de 
nossa AABB. 
 
Horários de funcionamento da secretaria:  
-Manhã: segunda à sexta-feira, das 10:00 às 12:00 horas (Viviane). 
-Tarde: segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 13:30 às 17:30 horas (Giandney) e nas 
quartas-feiras, das 13:30 às 17:30 horas (Viviane) 
  
 
 
 
  


