
 
 

Boletim AABB – ao lado do associado. 

Ano 02 – Número 13 – 12/03/2012. 

 

Realizou-se no último dia 11 do corrente mês, 
Assembleia Geral Ordinária do corpo social, com 
a significativa presença dexy associados. Damos 
na sequência publicidade aos principais assuntos 
tratados. 
 
Aprovados o Balanço Geral, o Balanço 
Patrimonial, o Demonstrativo do Resultado do 
Exercício, assim como o Relatório de Atividades 
da Diretoria em 2011 e os pareceres do Conselho 
Fiscal e do Conselho Deliberativo favoráveis à 
aprovação das contas da Associação no exercício 
anterior.Toda a documentação, inclusive as Notas 
Explicativas elaboradas pela Consultoria e 
Assessoria Contábil da entidade, estão à 
disposição dos associados na secretaria do clube 
para consulta pessoal in loco no horário 
comercial; 
 
A Assembleia dos associados tomou 
conhecimento de todos os detalhes que envolvem 
o processo trabalhista ajuizado contra a 
Associação e o presidente, solidariamente, e que 
se encontravaparalisado, desde 02/08/2011, por 
motivo de retirada do processo do Juiz até então 
designado para o julgamento do feito, por motivo 
de foro íntimo. Está agendada para o próximo dia 
28/03/2012, Audiência de Instrução, às 10h, na 
Terceira Vara do TRT; 
 
A Justiça Federal intimou a Associação a pagar 
imediatamente valores não recolhidos de PIS e 
COFINS, lançados em dívida ativa, sob pena de 
aplicação de severas sanções com sérias 
consequências para a entidade e para o seu 
primeiro mandatário. Os fatos geradores desse 
erro ou omissão aconteceram nos anos de 2005, 
2006 e 2007; 
 
Bastante celebrada pela Assembleia dos 
associados a notícia advinda da Prefeitura 
Municipal dando conta da realocação de planta 
industrial de metalúrgica fabricante de bens de 
capital para a indústria sucroalcooleira para DI-II. 
Neste ínterim, a Associação teve seu Alvará de 
Localização e Funcionamento renovado para até 
2015 e recebeu ainda documentação do DNIT 
declarando oficialmente que o acesso da AABB 
no km 183,200m da BR-050, lado direito, está 
devidamente regularizado junto àquele órgão; 
 

Solicitada ao Ministério Público Estadual 
prorrogação do prazo para implantação do projeto 
contra incêndio e pânico. O fato dos ativos da 
Associação (ginásio, complexo sauna, piscina 
aquecida e salão de festa) terem sido edificados 
sem o registro dos cálculos de resistência a peso 
e calor junto aos órgãos competentes (CREA, 
PMU, CBMMG) trouxe a urgente e inadiável 
necessidade de regularização e atualização 
desses projetos, com vistas a fazer o estudo e 
análise da propostatramitarem com a urgência 
necessária. Estima-se que no próximo mês de 
abril seja obtida autorização do CBMMG para o 
início das obras. 
 
Um sucesso, para dizer o mínimo, a campanha de 
concessão de 10% (dez por cento) de desconto 
no valor da mensalidade ao associado que indicar 
um novo ente social. Até o fechamento desta 
edição, filiaram mais de 80 (oitenta) novos 
associados nessa condição promocional. 
Participe. Traga um amigo e reduza o valor de 
sua contribuição associativa. 
 
Agora é para valer. De volta ao associado as 
animadas noites de sexta-feira, a partir das 21 
horas, com novo formato. Presença do DJ Cleber 
Borges, professores de dança de salão (Lauro 
Rodrigues e Cleide Gonçalves), jogos de luzes e 
ornamentação. Entrada gratuita para o associado 
em dia com a Tesouraria. Este pagará apenas 
pelo consumo de bebidas e comestíveis, cujo 
buffet está a cargo do arrendatário do Bar da 
Associação. Convidados e não sócios pagarão R$ 
25,00 pelo ingresso individual e R$ 50,00 pelo 
ingresso familiar, além do consumo. 
 
Estão em fase de estudos e orçamentação: 
Animação Infantil, nas vesperais domingueiras, a 
volta do Domingo da Saúde e o lançamento do 
Espaço Extremo Ocidente, às quintas-feiras. 
Aguarde. 
 
Visite o site da Associação: 
www.uberaba.aabb.com.br - Tudo sobre o 
institucional, legislação, calendários, últimas 
notícias e transparência total de gestão. 
 
Cordialmente, 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração 

http://www.uberaba.aabb.com.br/

