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RELATÓRIO DE EVENTOS ESPORTIVOS/SOCIAIS/CULTURAIS E 
INVESTIMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 01.09.2012 À 31.08.2015 

 
 

1. Construção de um conjunto de banheiros, com cinco vasos (feminino) e 03 vasos 
(masculino), mais mictório, em novembro/2012, no valor de R$ 25.000,00; 

2. Torneio de bochas nas modalidades masculino (16 duplas) e feminino (05 duplas), 
realizado no mês de novembro/2012; 

3. Realização do XXI Campeonato de Futebol Soçaite BB/Clientes, categoria força livre, 
com a participação de 12 equipes e cerca de 180 atletas, realizado em outubro e 
novembro/2012, com lucro de R$ 5.600,00; 

4. Jantar de abertura da temporada de piscinas realizado dia 10 de novembro, com som 
ao vivo de Luiz Querino, para cerca de 150 associados; 

5. Conquista do título de campeã, pela equipe de voleibol feminino da AABB/URI da I 
Copa Jornal O Alto Uruguai de Voleibol, realizado nos meses de agosto à 
novembro/2012, com a participação de 08 equipes da região; 

6. Indicação ao prêmio melhores do esporte de 2012 nas categorias: Entidade Esportiva 
(AABB), Melhor Equipe (AABB/URI de voleibol), Melhor Evento Esportivo (Copa 
AABB/URI de Volei de Areia); 

7. Conquista do terceiro lugar na Liga Noroeste de Voleibol, pela equipe AABB/URI, com 
as finais sendo disputadas em Passo Fundo no dia 02 de dezembro de 2012; 

8. Instalação de academia ao ar livre, com 11 equipamentos financiados pela FENABB, 
no valor de R$ 12.500,00 em 24 parcelas. Valor total do investimento: R$ 22.500,00; 

9. II Torneio de Tênis de Quadra; 
10. Parceria com a Prefeitura Municipal na realização dos Jogos de Verão do SESC, no 

dia 03 de fevereiro de 2013, nas modalidades de futebol de areia masculino e 
feminino, vôlei de areia masculino e feminino e futevôlei. A AABB esteve 
representada no vôlei masculino e feminino e no futevôlei, classificando seus atletas 
para as finais em Torres; 

11. Parceria com a Prefeitura Municipal para a realização da Copa Verão de Futebol de 
Areia, evento promovido pela TBS TV, sucursal de Passo Fundo, nas modalidades de 
futebol de areia adulto feminino, adulto masculino, sub 13 e sub 15.  A AABB esteve 
representada com equipes em todas as categorias, sagrando-se campeã na sub 13, 
com o goleador e goleiro menos vazado e vice-campeão na categoria adulto feminino. 
A competição foi realizada nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2013; 

12. Realização da X Copa AABB/URI de Volei de Areia – Taça 58 Anos de Frederico 
Westphalen, realizada nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2013, em parceria com a 
Prefeitura Municipal, com a presença de 11 duplas no naipe feminino e 20 no 
masculino. A competição distribuiu R$ 2.500,00 em premiação; 
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13. Participação dos atletas associados da AABB nas finais dos Jogos de Verão do 
SESC, realizado nos dias 02 e 03 de março de 2013 em Torres. A AABB esteve 
representada nas modalidades de vôlei de areia masculino e feminino e futevôlei; 

14. Instalação de 04 ventiladores, colocação de mais 04 lâmpadas, confecção de bancos 
fixos ao redor da cancha de bocha e aquisição de dois jogos de bochas. Valor total de 
R$ 2.500,00 

15. VI Campeonato Máster com 12 equipes e cerca de 170 atletas. Início dia 18 de março 
de 2013. Lucro de R$ 3.500,00. 

16. AABB Comunidade – Renovação do convênio por mais quatro anos com a Prefeitura 
Municipal, tendo a URI como co-parceira; 

17. Parceria PM campeonato força livre realizado nos meses de abril e maio/2013, 
juntamente com o campeonato Máster da AABB. Recebido valor de R$ 3.500,00 
relativo a aluguél; 

18. Participação na JEMAB 2013, realizada na AABB de Santa Rosa, no dia 20 de abril 
de 2013, com cerca de 60 atletas associados, nas modalidades de Futsal, Futebol 
Mini Campo Adulto, Máster e Super Máster, Voleibol 4 X 4 Misto, Bochas e Sinuca; 

19. Criação da equipe da AABB de bochas, com camisetas de jogos; 
20. Participação da AABB, através dos seus associados, nas competições municipais de 

bochas ( 01 de simples, 05 equipes de duplas e 03 trios); 
21. Reforma dos vestiários das piscinas, com troca de piso, revestimento e forro de PVC. 

Valor do investimento: R$ 15.090,00; 
22. Construção de muro ao redor das piscinas com reforma das grades e substituição de 

piso danificado. Investimento: R$ 46.791,00; 
23. Parceria com a empresa Agricenter autorizando o uso de acesso em frente da AABB 

(faixa de domínio) em troca de terraplanagem do novo estacionamento, pista de 
caminhada, terraplanagem novo local para praça esportiva e estrada de acesso 
secundário; 

24. Formação da equipe de Futsal feminino da AABB/URI, com a conquista do terceiro 
lugar em campeonato regional disputado em Iraí; 

25. Construção de área específica para banho de sol, com cerca de 110 m2; 
26. Revitalização da área das piscinas com novo acesso via rampa com piso anti-

derrapante e nova área com jardins, bancos, mesas e cadeiras; 
27. Construção de muro de contenção visando ganhar mais área útil e evitar que a água 

das chuvas traga sujeira para os quiosques. Investimento: R$ 5.265,00; 
28. Parceria com e Esporte Clube Itapagé e a URI no municipalito de futsal com a 

participação da AABB em todas as equipes de categoria de base;  
29. Participação da equipe feminina de futsal da AABB/URI no municipalito, conquistando 

o primeiro lugar na competição; 
30. Colocação de piso antiderrapante ao redor dos novos banheiros, bem como 

confecção de escada de acesso; 
31. Colocação de piso bruto na arquibancada da quadra de tênis; 
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32. Rampa de acesso ao novo estacionamento; 
33. Participação na JESAB Santa Cruz do Sul, nos dias 29 e 30 de setembro de 2013, 

com aproximadamente 50 atletas. Conquista do primeiro lugar nas modalidades de 
futebol supermaster, vôlei de areia feminino e vôlei 4 X 4 misto, bem como o segundo 
lugar no voleibol feminino; 

34. Programação do dia da criança, em 13.10.2013, com participaçlão de cerca de 80 
crianças, com distribuição de lanches e refri, brinquedos infláveis e brincadeiras 
diversas; 

35. Participação nos jogos comerciários do SESC, com os seguintes resultados: Campeã 
voleibol de quadra feminino (regional) e quarta colocação na fase estadual, campeã 
voleibol de areia em duplas (regional) e vice-campeã na modalidade de bocha trio; 

36. Arrecadação de R$ 12.000,00 em IR para custear despesas com a JESAB em Santa 
Cruz do Sul; 

37. Escolha de novo ecônomo, com contrato assinado em 31.08.2013; 
38. Programação FENABB cultural com a realização do I Encontro de Bandas, no dia 19 

de outubro, com a participação de 04 bandas marciais e a presença de cerca de 250 
pessoas prestigiando o evento; 

39. Realização do XXII Campeonato de Futebol Soçaite Banco do Brasil/Clientes, 
categoria Força Livre, com a participação de 12 equipes e 170 atletas, no período de 
outubro à dezembro/2013. Lucro: R$ 6.500,00. 

40. Participação da equipe feminina de futsal da AABB/URI/Tomé Chapeação/Posto 
Avenida na 16ª edição do Municipalito, com a conquista do título de campeã; 

41. Participação da AABB, juntamente com o Itapagé e a URI, com equipes de base na 
16ª edição do Municipalito, sendo campeão nas categorias fraldinha e mamadeira; 

42. Participação da equipe de futsal feminino no campeonato regional de Jaboticaba; 
43. Jantar bingo de abertura da temporada de piscinas 2013/2014, no dia 08 de 

novembro, com a presença de aproximadamente 150 associados; 
44. Participação na JERAB Sul, realizada em Florianópolis-SC nos dias 15 à 17 de 

novembro de 2013, com cerca de 35 atletas e conquistando o primeiro lugar nas 
modalidades de futebol supermaster e vôlei 4 X 4 misto, além da participação no 
voleibol de areia e voleibol de quadra  feminino;  

45. Participação da equipe de vôlei feminino da AABB/URI na Liga Noroeste de Voleibol, 
edição 2013, alcançando a quarta colocação; 

46. Realização de torneio interno de tênis na modalidade de simples, nos dias 07 e 08 de 
dezembro de 2013, nas categorias A e B; 

47. Realização de Torneio Interno de Futevôlei no dia 22 de dezembro de 2013, com 08 
duplas inscritas; 

48. Firmado parceria com a Prefeitura Municipal para a realização do Circuito 
Frederiquense de Verão nas dependências da AABB, composto por quatro 
competições (Futebol de areia, futevôlei, vôlei de areia e Jogos Comerciários do 
SESC); 
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49. Realização dos Jogos de Verão 2014, no dia 11 e 12 de janeiro, com a participação 
de aproximadamente 120 associados, nas seguintes modalidades: Tênis de Mesa, 
Pesca, Basquete, Natação, Mergulho, Volei de Areia, Pênaltes e Corrida de 60 
metros; 

50. A equipe de futebol de areia da AABB sagrou-se campeã do Campeonato Municipal 
de futebol de areia realizado nos dias 18 e 19 de janeiro, nas dependências da AABB. 
No total, 21 equipes estiveram participando na categoria força livre; 

51.  Realizado a XI Copa AABB/URI de Volei de Areia – Taça 59 Anos de Frederico 
Westphalen, nos dias 08 e 09 de março, com a presença de 16 duplas masculinas e 
07 femininas. Premiação de R$ 2.500,00: 

52. Realização do I AABB Open de Tênis, nos dias 15 e 16 de março, com a presença de 
18 tenistas na classe B e 06 tenistas na classe A. Camisetas do evento patrocinadas 
pelo Maurício Vacaro; 

53. Serviços de máquinas (carregadeira/rompedor/caçambas) visando a terraplanagem 
da área do novo estacionamento da AABB, no valor de R$ 25.822,00; 

54. Participação com a equipe de futebol mini campo mirim na JEMAB em São Pedro do 
Sul, no estadual da categoria, no dia 22 de março de 2014; 

55. Realizada a JEMAB no dia 12 de abril, com sede na AABB Frederico Westphalen. 
Conquistado cinco títulos nas modalidades de futebol mini campo máster, 
supermáster, futsal, sinuca e vôlei de areia 4 X 4 misto e um vice-campeonato na 
modalidade de futebol mini campo adulto. Foram servidas cerca de 500 refeições. 
Participação de 280 atletas de 10 AABBs.  

56. Construção de muro no novo estacionamento com metragem de 60 X 22 metros, 
totalizando 1.320 m2 de área, num valor de R$ 12.000,00; 

57. Reforma da cozinha com colocação de revestimento, piso e forro de PVC, além de 
reforma na janela, duas portas e churrasqueira. Colocação de mesas de granito e 
exaustor. Valor: R$ 15.000,00; 

58. Regularização do PPCI, com pagamento de R$ 5.000,00 para projeto, teste de 
estanqueidade, novos extintores, barra anti pânico, alteração de portas, instalação de 
detectores de fumaça e lâmpadas de emergência nas saídas; 

59. Participação no campeonato municipal de futsal com uma equipe feminina e outra 
masculina; 

60. Colocação de 190 metros quadrados de piso na área entre o quiosque central e o bar 
das piscinas, no valor de R$ 8.000,00; 

61. Colocação de 42 metros quadrados de piso no passeio que liga os dois varandões, no 
valor de R$ 2.000,00; 

62. Construção de 70 metros de muros de contenção ao redor do açude, no valor de R$ 
6.831,00, visando o aumento da área útil para futura instalação de novos quiosques; 

63. Realização, no dia 28 de junho, do Jantar Dançante em comemoração aos 45 anos 
da AABB. O evento contou com a presença de aproximadamente 200 convidados. O 
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Buffet esteve a cargo do Restaurante Bistrô e a animação por conta do grupo Mandy. 
Foram homenageados 08 associados na categoria beneméritos; 

64. Reforma quadra 2 de areia, com construção de muro, colocação de tela, areia e 
iluminação. Valor do investimento: R$ 8.481,00; 

65. Participação no campeonato de bochas do município, nas modalidades de simples, 
duplas e trios; 

66. Realização do II Torneio Interno de Futevôlei, no dia 06 de setembro; 
67. Realização de jantar bingo do Centro de Treinamento de futsal Itapagé/AABB/URI, 

com cerca de 200 pessoas, no dia 05 de setembro; 
68. Participação do Centro de Treinamento de futsal Itapagé/AABB/URI na 17ª edição do 

Municipalito, nas categorias de mamadeira, fraldinha, pré-mirim, mirim e infantil; 
69. Participação na 41º edição da JESAB/2014, realizada nos dias 27 e 28 de setembro 

na AABB de Ijuí. Delegação da AABB composta por 80 associados, entre atletas e 
dirigentes. Terceira maior delegação do estado. Participação em 12 modalidades. 
Campeã estadual na modalidade de voleibol feminino.  

70. Programação do dia da criança na AABB, 12.10.2014, com brinquedos, gincana, 
lanches (200 cachorro-quente, 400 geladinho, 100 algodão doce, 65 litros de 
refrigerante e 50 garrafas de água) e apresentação cultural (taekwondo). Presença de 
aproximadamente 150 pessoas. Custo de R$ 2.005,00.  

71.  Programação Fenabb Cultural, fazendo parte das comemorações do dia da criança, 
com apresentação do Centro de Treinamento em Artes Marciais Coreanas – CTAC, 
do professor Sérgio Martirena. 

72. Participação na Jornada Esportiva Regional – JERAB SUL 2014, conquistando o título 
de campeã sul brasileira na modalidade de voleibol feminino, em Santo Ângelo-RS, 
nos dias 15 e 16 de novembro; 

73. Aquisição de 50 cadeiras para a sede social, no valor total de R$ 3.855,00; 
74. Almoço de abertura da temporada de piscinas 2014/2015, no dia 09 de novembro, ao 

ar livre, com presença de cerca de 80 pessoas; 
75. Realização do XXIII Campeonato de Futebol Soçaite BB/Clientes, categoria Força 

Livre, com a participação de 12 equipes e 170 atletas. Jantar de encerramento com 
150 convidados, com show da Banda Fliperama. 

76. Realizado parceria com a equipe de futebol Fandangos, para representarem a AABB 
nos torneios e campeonatos da região, inclusive nas jornadas esportivas. 

77. Aquisição de um pedalinho, no valor de R$ 3.800,00, da empresa Bakof; 
78. Confecção de revista exclusiva em comemoração aos 45 anos da AABB, com a 

colaboração de 100 empresas de nossa cidade, tiragem de 2.000 exemplares, 
beneficiando os associados com os descontos oferecidos; 

79. Conquista pela equipe AABB/FANDANGOS do segundo e terceiro lugares no 
campeonato municipal de futebol de areia; 

80. Realizado circuito frederiquense de verão na AABB com competições de futebol de 
areia, futevôlei, vôlei 4X4, vôlei de duplas e circuito SESC de verão; 
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81. Participação da equipe AABB/FANDANGOS na I Copa Regional Alto Uruguai de 
Futsal, no município de Caiçara-RS, conquistando o vice- campeonato; 

82. Aquisição de um fardamento completo para a equipe de futsal, no valor de R$ 
1.120,00; 

83. Aquisição de 60 toalhas para a sede social mais 60 sobre toalhas, no valor de R$ 
1.367,00; 

84. Conquista pela equipe AABB/FANDANGOS do vice-campeonato de futebol de areia 
no circuito verão do SESC; 

85.  Realização da XII Copa AABB/URI de voleibol de areia – Taça 60 anos de Frederico 
Westphalen-RS, nos dias 21 e 22 de fevereiro, com premiação aos vencedores no 
valor de R$ 2.700,00; 

86. Realização, nos dias 28 de fevereiro e 1º de março de 2015 dos Jogos de Verão, com 
aproximadamente 80 inscritos nas categorias de tênis de mesa, pesca, vôlei misto 
4X4, futevôlei, basquete, natação, mergulho e pênaltis; 

87. Distribuição de uniformes de passeio (camiseta e bermuda) para os alunos do Centro 
de Treinamento de Futsal Itapagé/AABB/URI, gratuitamente (100 conjuntos); 

88. Realização, nos dias 14 e 15 de março de 2015, do II AABB Open de Tênis, com a 
participação de 12 tenistas na categoria B e 08 tenistas na categoria A. Patrocínio de 
Barril Ferragens; 

89. Realização, em parceria com a Prefeitura Municipal, do Campeonato de Futebol 
Soçaite Força Livre, campeonato Municipal de Futevôlei e Campeonato Municipal de 
Futebol de Areia, nas dependências da AABB, com início no mês de março/2015; 

90. Participação da equipe AABB/Fandangos nos campeonatos municipais de futebol de 
areia e soçiety força livre; 

91. Conquista pela equipe AABB/Fandangos do torneio Tchê Lanches realizado no 
município de Vista Alegre, no dia 1º de maio de 2015; 

92. Conquista do campeonato de futebol de areia municipal pela equipe 
AABB/Fandangos, no dia 30 de maio de 2015; 

93. Participação da equipe de voleibol feminina da AABB/URI no Circuito Regional de 
Voleibol, com etapas realizadas nos municípios de Marau, Guaporé, Paraí e 
Carazinho; 

94. Participação na JEMAB em Giruá, no dia 23 de maio de 2015, com cerca de 65 
atletas, participando das modalidades de futebol mini campo adulto, máster, 
supermáster, futsal, vôlei 4X4 misto, bocha e sinuca, alcançando o vice campeonato 
no vôlei 4X4 misto e futebol mini campo supermáster; 

95. Realização de amistoso do Centro de Treinamento de Futsal Itapagé/AABB/URI, no 
município de Sarandi, no dia 30 de maio de 2015; 

96. Assinado convênio de cooperação entre a AABB e a Prefeitura Municipal no valor de 
R$ 3.000,00, para apoio ao ciclismo no município; 
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97. Participação na Copa Norte, do Centro de Treinamento de Futsal Itapagé/AABB/URI, 
nas categorias sub 09, sub 11 e sub 13, sagrando-se campeã na categoria sub 09. 
Evento realizado no dia 20 de junho de 2015; 

98. Realização pelo Centro de Treinamento de Futsal Itapagé/AABB/URI, de uma feijoada 
no dia 27 de junho, com venda de 488 cartões e lucro para o Centro de Treinamento 
de R$ 5.564,00; 

99. Realização de campeonato interno de bocha, individual, com 26 associados inscritos. 
Início no dia 20 de junho e encerramento no dia 28 de julho de 2015; 

100. Construção de um quiosque fechado com área de 240 metros quadrados, com 
início em final de março e término em setembro/2015, com investimento de R$ 
140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 

101. Participação da equipe masculina e feminina da AABB/Fandangos no 
campeonato municipal de futsal, na categoria força livre; 

102. Participação da equipe feminina da AABB/URI de voleibol no 6º Circuito 
Regional de Voleibol Feminino, com a participação de equipes de Marau, Passo 
Fundo, Paraí e  

103. Realizado pintura externa da sede social e vestiários, com custo de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 

104. Pavimentação de acesso entre os quiosques, com tijolos; 
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