
 
 

 
Boletim AABB – ao lado do associado. 
Ano 02 – Número 17 – 16/07/2012

A AABB recebeu citação da 5ª Vara Cível referente a 
ação de usucapião movida pelo senhor Alfredo 
Moratelli. A empresa Topografia Uberaba Ltda. 
concluiu que o trabalho do confrontante está correto. 
A doutora Rosângela Aparecida de Almeida Medeiros, 
assessora jurídica da Associação, ponderou que, como 
não há conflito de interesses e as áreas dos imóveis 
confiantes estão corretas, é só deixar transcorrer o 
prazo “in albis”, que significa que a AABB não tem 
interesse em contestar a ação. 

“Reuniram-se em 10.07.2012, na sede da AABB, os 
membros do Conselho Fiscal e o presidente do 
Conselho de Administração, às 19.30 horas, com o 
objetivo de que os demais membros do referido 
conselho tomassem conhecimento de fato relevante e 
que interferiu drasticamente no funcionamento do 
clube. O presidente do Conselho de Administração 
relatou aos presentes que, no dia 26.06.2012, a AABB 
amanheceu com duas linhas telefônicas desativadas, o 
que resultou, inclusive, na inoperância da 
comunicação de dados via internet que se achava 
ligada a uma das linhas. Conforme ficou esclarecido, as 
referidas linhas, apesar de estarem em nome do Banco 
do Brasil, estavam cedidas à AABB há 20 anos ou mais, 
sendo que as contas correspondentes sempre foram 
pagas pelo clube, sem ocorrência de qualquer atraso. 
Inexplicavelmente e sem qualquer aviso prévio, o 
Banco cancelou as referidas linhas junto à CTBC, 
causando um enorme transtorno em vários serviços da 
AABB, de ordem financeira, administrativa, 
interferindo  até em atividades essenciais ao seu pleno 
funcionamento, e reflexos negativos em vários 
relacionamentos institucionais. Provocou atrasos em 
operações financeiras, tanto de pagamentos quanto 
de recebimentos. Há também prejuízos a serem 
considerados com a eliminação dos números 
telefônicos que, há longo tempo, são de conhecimento 
de todos, além de constarem em todos os impressos 
da AABB e que, em consequência, estão perdidos. 
Registre-se que, até a edição deste Boletim, o clube 
está com suas comunicações funcionando em caráter 
precário, em uma única linha telefônica(33145570), 

apesar de já haver adquirido 2 (duas) novas linhas 
novas mas, sem a possibilidade de voltar a usar os 
números originais. Considerando a gravidade do 
ocorrido, o Conselho Fiscal resolveu recomendar ao 
Conselho Deliberativo que adote providências no 
sentido de reparar, no que for possível, os prejuízos 
advindos da ocorrência, mediante a adoção das 
medidas cabíveis, seja na esfera administrativa,  seja 
na judicial. Romildo Cândido Ribeiro, presidente do 
Conselho Fiscal”. 

Deliberações do Conselho Diretor, em reunião de 
15/07/2012, com a presença dos dirigentes Vicente 
de Paulo Cunha Braga, Antônio Carlos Sousa, Gilmar 
Gomes de Almeida Lemos, Lindomar Alexandre 
Matos, Othon Carlos da Cruz, Rodrigo Pereira Lima, 
Hélcio Silva, Carlos José dos Santos e o presidente do 
Conselho de Administração: I) – Adotar Plano de 
Negociação Antecipado de Dívida do Corpo Social 
concedendo quitação do débito com 50% de 
desconto; quitação de 2 mensalidades em atraso, 
com 30% de desconto e diluição das mensalidades 
remanescentes em 3 parcelas, a vencer a última no 
boleto de novembro/2012; e quitação de 1 
mensalidade em atraso, com 10% de desconto e 
diluição das demais mensalidades remanescentes até 
novembro do corrente ano;  II) – Implantar a 
cobrança de juros de 0,33% ao dia pro rata tempore e 
multa de 2% sobre o valor das mensalidades em 
atraso;  III) – Introduzir a prática da negativação dos 
associados em atraso por prazo igual ou superior a 90 
(noventa) dias junto ao SPC, condicionado o ato  a 
decisão específica da Diretoria; IV) – Acolher parecer 
do Conselho Fiscal no sentido de que sejam adotadas 
medidas administrativas e/ou judiciais conforme 
proposto; V) - Criar Comissão de Eventos, sob a 
presidência do conselheiro Alexandre Matos. 

A AABB agora tem ALVARÁ SANITÁRIO. 

Anote o novo PABX: (34) 33145570. 

José Eustáquio Bueno Caixeta 

Presidente do Conselho de Administração. 


