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Dever cumprido
 Ao findar o período de nossa gestão à frente da 

AABB Florianópolis, quero manifestar publicamen-

te meus agradecimentos e registrar as ações que 

ajudei a implementar em pouco mais de nove anos 

de trabalho. 

 Com satisfação e orgulho, agradeço à própria 

AABB, aos membros da Diretoria Administrativa, 

Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, aos 

empregados e aos associados, todos com os quais 

mantenho relação de respeito, amizade e gratidão. 

 Estendo meu agradecimento ao Banco do 

Brasil, por haver concedido a oportunidade de tra-

balhar pela nossa AABB em tempo integral, permi-

tindo dispor de condições adequadas para concre-

tizar ações oportunas e relevantes. Sou grato 

também à FENABB, por ter auxiliado o Clube finan-

ceira e logisticamente sempre que necessário.

 Em especial, agradeço imensamente o apoio e a 

compreensão de minha família, principalmente nos 

momentos em que me ausentei por estar envolvido 

em atividades da AABB.

Obras e Parcerias 
 Cumpre-nos, neste momento, o dever de prestar contas das ações realizadas durante 

nossa gestão. A mais relevante, sem dúvida, é a consolidação da AABB como um dos 

melhores clubes sociais de Florianópolis, cuja conquista deve-se, em larga medida, ao fato 

de termos hoje aproximadamente 1.200 associados em nosso quadro associativo, número 

bem superior aos cerca de 700 que havia em 2008. 

 Em termos de melhorias físicas e estruturais, faço questão de citar as seguintes: troca 

do gramado sintético e reforma dos alambrados; ampla reforma na antiga quadra de bocha, 

hoje transformada na Casa da Cultura; revitalização do Ginásio de Esportes, com a colocação 

de um piso modular em polipropileno, novas lâmpadas e troca do telhado; construção de 

quadras de areia para voleibol, futevôlei e beach tennis; instalação do parque infantil junto 

ao Complexo Esportivo; criação de novos espaços de lazer, como os quiosques, a sala de 

jogos, a sala de sinuca, o Espaço Deck e o Espaço Gourmet; reforma da sauna, das quadras de 

saibro e da quadra rápida de tênis; climatização da Sede Social; melhorias no Bar e no Salão 

do Castelinho; execução de obras de adequação conforme normas do Corpo de Bombeiros. 

 Também quero destacar as novas atrações esportivas e de lazer oferecidas aos 

associados por meio de parceiros independentes, como a Companhia de Dança Cacá Berka, 

Escolinha de Tênis Guga Kuerten, Espaço Pilates & Fisioterapia, Academia de Musculação, 

Massoterapia, Lavacar, Grupo Escoteiro do Mar Ilhas Guará e outros. 

 Na Sede Balneária de Canasvieiras, a principal conquista foi a retirada dos trailers, após 

longa disputa judicial. Com a recuperação de mais da metade da área disponível, tornou-se 

possível a presença de mais associados, construção de nova quadra de areia e aquisição de 

parque infantil. Também foi construído um deck junto ao bar, colocado blindex e realizadas 

reformas nos banheiros e churrasqueiras.

Ações Sociais e Esportivas 
 A consolidação de um calendário anual de eventos é a grande conquista social desta 

gestão. Eventos como o Baile de Aniversário, Carnaval Infantil, CARNAABB, Costelaço 

Semana Farroupilha, Festa do Dia das Crianças, Happy Hour do Dia das Mães e Feijoada de 

Aniversário se tornaram tradicionais no Clube, proporcionando novas opções de lazer aos 

associados. Destaque também para ações solidárias, como as campanhas de doação de 

agasalhos e brinquedos e de arrecadação de alimentos para instituições de caridade. 

 No Esporte, destaque para a participação em todas as jornadas esportivas promovidas 

pelo CESABB/SC e FENABB; circuito verão AABB de beach tennis; jogos microrregionais de 

beach tennis; torneios municipais e estaduais de voleibol feminino; circuitos de tênis; 

etapas estaduais de futevôlei; etapa estadual de badminton e torneios esportivos internos 

(futebol, tênis, tênis de mesa, futevôlei, vôlei de areia, beach tennis e dominó). 

Gestão Administrativa e Financeira
 A boa gestão administrativa e financeira foi alcançada graças à participação e ao 

comprometimento dos membros da Diretoria Administrativa, Conselho Deliberativo e Con-

selho Fiscal. Sem o apoio permanente dessas pessoas, dificilmente teríamos êxito em 

nossas ações, especialmente a renegociação de dívidas históricas através da adesão ao 

REFIS, visto que a AABB enfrentou grandes problemas para obtenção de crédito. Em função 

disso, encerrar esta gestão com todas as obrigações rigorosamente em dia é motivo de 

satisfação. 

 Outro aspecto a ser ressaltado é a melhoria da comunicação com os associados. Para nos 

adequarmos à realidade, priorizamos a comunicação virtual, com a reestruturação do nosso 

website, criação do Informativo AABB e divulgação de ações e eventos nas redes sociais. 

 Estou consciente que há ainda muita coisa a se fazer, mas tenho convicção do dever 

cumprido. Alegra-me saber que o trabalho prosseguirá em boas mãos e, desde já, desejo 

sucesso ao Eduardo Cardoso na condução de nossa AABB, a quem também agradeço pela 

amizade e parceria que construímos ao longo desse período. 

 Obrigado.

 

 José Martin Greve

 Presidente
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