
 
 
 
 
 
 
Boletim AABB – ao lado do associado. 
Ano 03 – Número 22 – 18/02/2013. 

Em 03 do corrente mês, às 10h30mim, na Biblioteca, 
reuniram-se os seguintes membros do Conselho 
Diretor da Associação, além do presidente: Jovelino 
Balduíno Filho, Antônio Carlos Sousa, Gilmar 
Ramos de Lemos, Rodrigo Pereira Lima, Romildo 
Cândido Ribeiro, Othon Carlos da Cruz, Carlos José 
dos Santos, Vicente de Paulo Cunha Braga, Hélcio 
Silva, Márcio José da Silva e que deliberaram sobre 
os seguintes assuntos: 
I) – diante do teor da certificação do 2º Tabelionato 
de Notas da Comarca de Uberaba-MG, cujo 
documento encontra-se à disposição dos associados 
para maiores esclarecimentos sobre as medidas 
tomadas pela Diretoria com vistas à obtenção de 
devida Prestação de Contas, relativamente ao 
evento SEXTANEJA, realizado nas dependências do 
clube no dia 26 de outubro de 2012, sob a 
responsabilidade do então diretor de eventos da 
Associação, o Conselho Diretor recomendou que 
todo o processo envolvendo a notificação, 
nomeação e destituição do cargo de diretor, assim 
como demais cartas e ofícios endereçados ao ex-
diretor da Comissão de Eventos sejam arquivados 
para registro e futuras análises e avaliações; II) - 
alguns conselheiros propuseram nova alteração no 
horário geral de abertura e encerramento das 
atividades do clube, estendendo em mais 01 (uma) 
hora o horário de funcionamento dos ativos 
(campos de futebol, quadras, saunas e 
Bar/Lanchonete) mantido o atual horário dos 
demais departamentos, assim como o fiel 
cumprimento das demais normas regulamentares. 
No final dos debates, resolveu-se adotar o seguinte 
horário geral: 
Terça e Sexta-feira                : 08H às 24H;         
 Sábado                                    : 08H às 21H; 
Domingos e feriados            : 08H às 20H. 
Deverão ser refeitas as placas disciplinadoras dos 
novos horários. 
III) – o Conselho Diretor deliberou mandar colher 
propostas por escrito de renegociação e pagamento 
de dívida relativamente aos associados 
inadimplentes cujos nomes estão sendo analisada a 
oportunidade e conveniência de notificá-los no SPC. 
Caberá ao Conselho de Administração a palavra final  

 
 
 
 
 
sobre as propostas em reunião a ser convocada para 
essa finalidade. Esgotadas as alternativas negociais, 
os nomes dos inadimplentes restantes deverão 
voltar à consideração do Conselho Diretor sobre a 
negativação ou não no SPC; IV) – o conselheiro 
Vicente de Paulo Cunha Braga comunicou o 
pagamento parcial de R$ 2.400,00 (dois mil e 
quatrocentos reais), em 21-01-2013, relativo ao 
acordo fechado com a senhora Luciana Leite G 
Santos, como reparação de parte do conserto da 
camionete furtada no estacionamento do clube e 
sinistrada em 01-11-2012. Restará à AABB honrar 
ainda o valor adicional de R$ 3.100,00 (três mil e 
cem reais). O doutor Vicente propugnará no sentido 
de que parte desse adicional seja liquidada com a 
quitação de mensalidades associativas, conforme 
entendimentos preliminares; V) – ficou estabelecido 
que o vice presidente Jovelino Balduíno Filho deverá 
concentrar esforços no sentido de agilizar a reta 
final de implantação do projeto de prevenção contra 
pânico e incêndio ora em implementação na 
Associação. Como se sabe, o prazo concedido pelo 
MPE exaure no próximo mês de março; VI) – diante 
das ponderações de que alguns seguranças e demais 
colaboradores negligenciam eventualmente o bom 
cumprimento das suas funções, o Conselho Diretor 
recomendou que todos os dirigentes presentes ao 
clube exerçam suas respectivas competências 
auxiliando no bom andamento dos trabalhos e na 
qualidade dos serviços prestados aos associados; 
VII) – o conselheiro Romildo Cândido Ribeiro 
recomendou verificar a exatidão da prestação do 
serviço de segurança. Questionou a natureza do 
prestador, se física ou jurídica, treinamento, 
antecedentes, capacitação e habilitação; VIII) – o 
senhor presidente comunicou a contratação, em 01-
09-2012, da empresa TH – Segurança e Medicina do 
Trabalho que está responsável pela elaboração e 
coordenação do Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional, emissão do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário, Programa de 
Prevenção e Riscos Ambientais, implantação da CIPA 
e CAT.         

Cordialmente, 

José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração 


