
Ano novo, governança nova na Aspas. 
Entramos 2020 experimentando um 
novo modelo de administração para 
a Aspas que, agora, além de uma 
Diretoria Executiva e um Conselho 
Fiscal, conta com nove associados 
compondo o Conselho Deliberativo. 
A partir deste ano, a associação terá 
uma governança mais democrática, 
reunindo diretores novos e já expe-
rientes e conselheiros para auxiliar 
nas decisões do corpo executivo. 
Conforme o novo Estatuto, o presi-
dente da Diretoria Executiva, Manoel 
Ambrósio, indicou quatro nomes com 
os quais está trabalhando. A seguir, um 
pequeno perfil da Diretoria Executiva 
da Aspas no biênio 2020-2021:

MANOEL AMBRÓSIO DE OLIVEIRA é 
o presidente da Diretoria Executiva 
da Aspas. Formado em administração, 
e tendo trabalhado por muitos anos 
como gerente de informática na área 
de mineração, é morador do Pasárgada 
desde 2010. Possui larga experiência 
na associação. Já foi diretor adminis-
trativo, presidente do Conselho Fiscal, 
presidente da associação por duas vezes 
e agora assumiu a diretoria executiva. 
Para ele, “Com a mudança do Estatuto, a 
Aspas está tendo uma gestão corporativa, 
o que irá proporcionar uma melhor inte-
gração com a comunidade do Pasárgada”.

GALDINO DE OLIVEIRA SANTIAGO é 
o diretor financeiro-administrativo. 
Engenheiro de Minas e consultor 
na área de mineração é morador do 
Pasárgada desde 2005. Conhece bem 
sobre a gestão financeira da associa-
ção, pois já ocupou o cargo de diretor 
financeiro da Aspas por três man-
datos não consecutivos. Ele acredita 
que o novo modelo de governança da 
associação, com a criação do Conselho 
Deliberativo, “irá proporcionar maior 
participação dos moradores na gestão da 
Aspas”. Galdino também destaca que a 
meta principal da sua área no biênio 
2020/2021 “é a busca de soluções para a 

redução da inadimplência que está muito 
acima da média de condomínios similares”.

LUIZ RICARDO SILVA é o diretor de 
Meio Ambiente. Morador do Pasárgada 
desde 2015, Luiz é empresário da 
tecnologia da informação, produ-
tor cultural e diretor executivo da 
organização socioambiental INOT 
(Instituto de Observação da Terra), 
que trabalha pela conservação da 
Serra do Espinhaço. Na Aspas, atuou 
na Comissão do Novo Estatuto e no 
Conselho Fiscal. Segundo ele, o traba-
lho da área de Meio Ambiente da Aspas 
será “de educação ambiental, conscienti-
zando os associados de que moramos em 
uma área que precisa ser protegida e con-
servada. Penso que esse deve ser o maior 
legado dessa pasta para o Pasárgada”. 
 
FLÁVIA STORTINI é a diretora de 
Infraestrutura e Segurança. Advogada, 
com pós-graduação em direito admi-
nistrativo/tributário/financeiro, Flávia 
conhece bem a Aspas. Foi presidente 
da associação em 2016-2017 e diretora 
administrativa nos dois últimos anos. 
A diretora irá focar principalmente na 
gestão da água pela Aspas, nas novas 
fases de instalação do piso intertra-
vado e em medidas de segurança para 
o Pasárgada.

CLÁUDIA MAGALHÃES é a diretora de 
Comunicação e Eventos. Formada em 
administração e paisagismo, Cláudia 
mora há 12 anos no Pasárgada e já 
teve duas passagens pela Aspas, na 
Administração e Segurança. A dire-
tora acredita que a nova forma de 
gestão da Aspas “é muito positiva, 
pois vai possibilitar a continuidade dos 
bons projetos que as diretorias anterio-
res implantaram”. Entre os objetivos 
de sua área estão “estreitar os laços da 
Aspas com os seus associados, melhorar a 
convivência através de eventos e também 
criar campanhas educativas dentro do 
condomínio, como de trânsito seguro e 
respeito aos animais”.

CRIANDANÇAS
Olha que bacana: um trio morador do 
Pasárgada está oferecendo uma colô-
nia de férias dentro do condomínio. 
A proposta do Criandanças é voltada 
para crianças de 06 a 12 anos, com 
atividades lúdicas de dança e desenho. 
Quem irá ministrar a oficina, de 27 a 
31 de janeiro, é o casal Rodrigo Quik e 
Letícia Carneio e a filha deles, Marina 
Carneiro. Letícia explica que eles estão 
inaugurando um espaço de convivên-
cia infantil com essa oficina: “Sabemos 
que existem poucas opções nas férias para 
as crianças da nossa região e temos muita 
experiência com essa faixa-etária, porque 
trabalhamos com esse público em nosso 
projeto social”. E os planos são de trazer 
outras propostas de cunho artístico 
para outros públicos, visando promover 
a convivência no condomínio: “Estamos 
começando por essa oficina, mas quere-
mos transformar o espaço em um local de 
socialização e bem-estar no Pasárgada”. Os 
interessados pela Criandanças devem 
preencher um formulário de inscri-
ção, acessando este link: https://forms.
gle/1AjpXGqcLjgD1ukU7

NOVA GOVERNANÇA: NESTA EDIÇÃO, CONHEÇA A 
DIRETORIA EXECUTIVA DA ASPAS NO BIÊNIO 2020-2021

ASPAS INFORMA
INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE PASÁRGADA | 10 JAN 2020

www.pasargada.etc.br | tel ASPAS: 3547.7001

QUEM É QUEM NA ASPAS

NATAL GORDO
Os funcionários da Aspas agradecem a 
todos os proprietários que contribuíram 
para a caixinha de Natal – que totali-
zou R$ 3.470,00 – e com a doação de 
presentes. 

#VERAOVERDE
Vem aí uma superpromoção para a 
aquisição do composto orgânico pro-
duzido no condomínio, dentro do 
projeto Resíduo Verde. A campanha 
#VERAOVERDE quer estimular o uso 
do adubo orgânico nos quintais e jar-
dins do Pasárgada, valorizando esse 
projeto ambiental. Aguarde detalhes 
em breve!


