
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DA INADIMPLÊNCIA – 15-04-2014 

 

A Comissão da Inadimplência reuniu-se pela terceira vez, no dia 15 de abril de 2014, na 

sede da Aspas com a presença de Marco Piquini, Ronaldo de Carvalho, Maria Cristina 

Ribeiro, Rita Mundim, o presidente da Aspas Manoel Ambrósio de Oliveira e o gerente 

geral da Associação, Reiler Márcio. Luiz Carlos e Mônica Lussy justificaram ausência. A 

reunião contou com a participação dos senhores Leonardo Mota Costa e Policarpo de 

Resende Ferreira, da Pacto, convidados para o encontro. 

Foi informado pela administração da Aspas que está sendo feito um levantamento 

completo das matrículas de propriedades do Pasárgada junto ao Cartório de Nova 

Lima, que deverá ficar pronto dia 25 de abril, e que será apresentado à esta Comissão 

em próxima reunião. 

Foi apresentado pela Pacto um levantamento comparativo da inadimplência dos 

últimos cinco anos, em total de valores e número de inadimplentes, posição de taxas e 

valores de 2009 a 2014, com nomes dos proprietários, o que facilitará a identificação 

dos devedores. A Pacto, a quem a diretoria da Aspas deu procuração para cobrar 

judicialmente dos casos já conhecidos de inadimplência, analisou com a comissão 

possíveis cursos de ação e ficou combinado que uma ulterior reunião deverá ser 

marcada com o advogado Gilmar Xavier (da Pacto) para a escolha do caminho a seguir. 

Todos os documentos apresentados nesta e nas reuniões anteriores estão sendo 

mantidos em arquivo para basear as conclusões da comissão. A comissão decidiu 

realizar mais uma ou duas reuniões e concluir pelas sugestões a serem encaminhadas 

formalmente à diretoria da Aspas. 

Sem mais, a comissão distribuiu tarefas e realizará reunião na semana do dia 28 de 

abril, sendo a data certa ainda a ser definida, para continuidade dos trabalhos. 

Moradores que queiram contribuir com as discussões são bem-vindos. 

Comissão de Inadimplência 

 


