
 

 

Boletim AABB – ao lado do associado. 

 Ano 02 – Número 09 – 03/10/2011.
Em reunião do Conselho Diretor, de 
29/09/2011, foram tomadas as seguintes 
deliberações: 
 
I) – Aprovada a revisão do Regulamento 
Eleitoral que incorporou as modificações 
introduzidas pela reforma estatutária de 
27/02/2011. O próximo pleito, a realizar-se na 
primeira quinzena de novembro de 2013, será 
regido pelo Regulamento recém-aprovado; 
 
II) – Tendo em vista que a atual Diretoria levou 
para a Assembleia Geral Ordinária da última 
eleição, Plano de Ação contemplando todo o 
triênio, o Conselho Diretor julgou desnecessária 
a realização de nova Assembleia e ratificou, 
sem ressalvas, o cumprimento do Plano de 
Ação proposto pela Diretoria eleita para o triênio 
2010/2013, por entender também que  o 
planejamento estratégico à época apresentado, 
muito mais voltado para o atendimento de 
deveres e obrigações de natureza inadiável, 
está atualíssimo; 
 
III) – Foi discutido e aprovado o Orçamento 
para o exercício 2011/2012. Recomendou o 
Conselho Diretor focar na administração austera 
e eficaz que tem sido a marca registrada do 
atual Conselho de Administração; 
 
IV) – Considerando o voto do Relator, Ministro 
Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, 
relativamente ao Recurso Extraordinário número 
432.106/RJ e o entendimento aplicado pela 
Primeira Turma do STF, em 20/09/2010, de que 
o pagamento de mensalidade a associação 
depende de livre e espontânea vontade do 
cidadão de associar-se, o Conselho Diretor 
recomendou ao Conselho de Administração 
adotar por simetria as práticas usuais de 
cobrança, tanto no campo administrativo quanto 
na área judicial. Se o fato gerador de 
cobrança de mensalidade é a filiação 
espontânea, com a assunção de direitos e 
deveres, logo não há porque dispensar dos 
rigores da lei a cobrança ao associado 
inadimplente. Caberá à Superintendência 
Administrativo-financeira diligenciar meios para 
implementar urgente a nova sistemática de 
cobrança na Associação objetivando o 

cumprimento da lei, o exercício da justiça e a 
constante busca do necessário equilíbrio entre 
receita e despesa. 
 
Já se encontra em poder da FENABB nosso 
pedido de empréstimo financeiro para fazer 
frente à implantação do projeto de segurança 
contra incêndio e pânico, assim como para 
atender à execução dos itens remanescentes 
dos relatórios de fiscalização das diretorias de 
Vigilância Sanitária e Acessibilidade da 
Prefeitura Municipal. 
 
Agindo proativamente, demos entrada no 
Ministério Público Estadual, solicitação de 
prorrogação de prazo para implementação do 
projeto de segurança contra incêndio e pânico, 
uma vez que somente quando os recursos 
forem aprovados e liberados pela FENABB 
poderemos iniciar as obras civis e adquirir os 
inúmeros equipamentos de combate ao fogo e 
de sinalização. 
 
Recebemos vários telefonemas e alguns 
comentários pessoalmente, sobre o elenco de 
medidas implementadas ao longo do nosso 
primeiro ano de mandato. Todos, 
indistintamente, foram elogiosos e alguns até 
indagaram porque deixamos de divulgar 
algumas providências importantes. 
Esclarecemos que realmente a prestação de 
contas não teve a pretensão de ser exaustiva, 
até para não ser cansativa e assumir um viés 
meio cabotino. 
 
Achamos importante acrescentar que, embora 
estejam implícitas no item de atendimento às 
exigências da Diretoria de Vigilância Sanitária, 
há sim, mensalmente, execução de medidas de 
desinsetatização, desratização e muitas outras 
saneadoras de um modo geral. Além disso, para 
tranqüilidade e segurança de todos os 
associados e visitantes, a água de que serve a 
Associação, seja para servidão ou consumo, é 
tratável desde o poço, passando pelo 
armazenamento e até o consumo final, 
conforme atestados afixados no quadro mural. 
Cordialmente, 
José Eustáquio Bueno Caixeta 
Presidente do Conselho de Administração 


