
Santa Maria (RS), de de .__________ _____________________________  _____________

FOTO 3X4

Senhor Presidente,

Venho através desta, propor minha adesão no quadro social dessa Associação, como , com direitos e obrigações estipuladas no Estatuto Associado Efetivo
Social e Regimento Interno. Declaro, ainda, estar ciente do seguinte:

1. A proposta ora apresentada será apreciada pela AABB, sendo facultada a sua recusa, sem a necessidade de se prestar quaisquer esclarecimentos;
2. No caso de aprovação da proposta, o proponente passará à condição de associado, na categoria Associado Efetivo, com direitos e obrigações 
estipuladas no Estatuto Social e Regimento Interno da Associação;___________________________________________________________________________
3. O acesso às dependências da Associação somente será permitido mediante a apresentação da carteira social na portaria;

O proponente assume o pagamento da mensalidade social estipulada para a categoria de Associado Efetivo através de Débito Automático na 
conta corrente de sua titularidade no Banco do Brasil.

Associação Atlética Banco do Brasil – Santa Maria-RS

INFORMAÇÕES SOBRE O PROPONENTE

���� p Funcionário da ativa (Matrícula Nº                                           )              p Aposentado

Nome

End. Residencial:  Complemento: ________________________________________________________________

CEP:  -  Telefone Res.: Celular:________________ __________ _________________________________

Cidade: UF: E-mail:_____________________________           __         

Data de Nascimento: /  /  Estado Civi l: _________  __________  ____________

CPF:  Identidade: _________________________________________________

Local de trabalho: 

RELAÇÃO DOS DEPENDENTES

(Cônjuge e f i lhos (as) até os 18 anos de idade, ou até os 24 anos se estudante até o nível de graduação superior)
                          
                                              NOME                                                                  PARENTESCO                       DATA DE NASCIMENTO

1)

2)

3)

4)

5)

                                                                           √
                                                                                        

NA SUA PRIMEIRA VISITA ÀS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE É NECESSÁRIO APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS NA SECRETARIA:
a) Carteira de Identidade e CPF do proponente; 
b) Comprovante de residência do proponente; 
c) Certidão de casamento ou declaração de união estável;
d) Carteira de identidade ou certidão de nascimento dos dependentes; 
e) 1 foto 3x4 do proponente e dependentes (esta poderá ser feita na secretaria).

* Todos os documentos serão digitalizados na secretaria.

ASSOCIADO EFETIVO
AABB SANTA MARIA

 Assinatura do Proponente


