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Ata das Assembleias Geral Ordinária e Geral raordinária - 19-07-2014

s dezenovedias do mês de julho de 2014,às 9h, foi feita a primeira chamada para a Assembleia Geral
dínária (AGO) da Aspas com seus associados, que foi aberta em segunda às 9hl0, pelo presidente da
ociação, Manoel Ambrósio,na Alameda do Silêncio s/nº - Pasárgada - para apresentação e votação da

guinte pauta:

- AGO: Criação do fundo para rescisões de contrato de trabalho

. Manoel iniciou explicando que a Aspas tem enfrentado problemascom alguns funcionáriosque nãotêm
eresse em continuar a trabalhar no Pasárgada, mas nãoquerem pedir demissãopara receber todos os

eus direitos. Segundo o presidente da Aspas, estes começaram a adotar comportamentos indesejáveis
mo: faltar e apresentar atestado médico falso, bater o carro da associação propositalmente, fazer uma
pécie de "pirraça" para serem mandados embora. Orientada pelo jurídico da Pacto, a diretoria estava

evando para votação da comunidade a proposta de se fazer um caixa específico voltado para esta

emanda, dentro dos recursos que a Aspas hoje possui,sem aumento de mensalidade. Estes recursos
nstituiriam um Fundo para Rescisões.

associada Flávia Stortini solicitou a palavra e sugeriu que ao invés de fazer um Fundo de Rescisões,
spas buscasse formas de incentivar os funcionários a ficarem na Associação, como por exemplo, um

lano de carreira.

associada Rita Mundim completou, dizendo que o funcionário deve ser trabalhado para ficar e não para
er demitido. "Se ele tem esse perfil, não' deve nem seradmitido. Na minha gestão, fazíamos palestras
otivacionais, incentivámos com plano de carreira. Hoje a Aspas tem mais funcionários e os serviços não

iveram um diferencial que justificasse um quadro inflado como é agora", afirmou se colocando contra a
onstituição do Fundo, sugerindo que fosse feita, ~o máximo, uma provisão para este fim.

osa Bicalho ressaltou que não se pode criar um fundo para rescisões, pois se ele for criado com esta
nção, ele só pode ser administrado para isso. Se a associação precisar de um recurso emergencial para

utra ação, não poderá utilizá-Io. Sugeriu que fosse feita uma poupança destinada para as rescisões.

ita Mundim solicitou novamente a palavra para esclarecer que a legislação não está só do lado do
ncionário. "Aquele que faz pirraça, bate carro de propósito, apresenta atestado falso, tem que receber

rês advertências e ser mandado embora por justa causa".

dvânia ponderou que antes de criar este tipo de fundo, gostaria de saber se está sendo feita uma
timização nos gastos da Associação. "Não estamos com muitos funcionários?", questionou.

presidente da Aspas pediu a palavra para responder aos questionamentos feitos. Ele disse que a
iretoria discutiuo assunto com a Pactoe que a orientação de criação do fundo veio do jurídico da
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Administradora. Ele ressaltou que quandoassumiram a gestão d. as ociação, o número de
funcionários não dava para cobrir a escala de trabalho de 12X36 oras, exigida pelos órgãos trabalhL
para atividades da natureza da equipe de vigilância do Pasárgada,

o diretor da Aspas, Humberto Passarelli, ressaltou que a administração da Associação já desenvolvia
política de valorização de funcionários e que isto continua sendo feito com as capacitações oferecidas
que a diretoria continua trabalhando no desenvolvimento de Plano de Cargos e Salários. "Com todas
dificuldades estamos buscando as melhores formas de incentivá-Ios. E com relação às questões
envolvem condutas inadequadas também estamos tomando as medidas legais necessárias. Esta
trabalhando os funcionários para que eles percebam que nós precisamos dele, mas que eles tam
precisam de nós. Como estamos tendo problemas no momento das rescisões foi o jurídico da Pacto
nos aconselhou e fazer dessa forma", disse o diretor.

o associado Carlos ponderou que a criação do Fundo acaba engessando a administração, pois caso _
necessário utilizar este recurso para outro evento urgente, ter-se-ia que convocar outra Assembleia
aprovar a retirada de verbas deste fundo. Sugeriu também a criação de uma Associação dos funcioná
da Aspas, uma espécie de cooperativa em que ele possa ter benefícios, o que o incentivaria a fica
Pasárgada.

Sr. Manoel Ambrósio disse concordar com todas as colocações e reafirmando que a Aspas tem feito to

política de incentivo aos funcionários.

A associada Cristina Maure pediu a palavra e afirmou que é preciso repensar a quantidade de funcioná-
e o comprometimento destes com o trabalho desenvolvido. "Temos a sensação de que estamos gasta
muito com funcionários e não estamos tendo o retorno que esperávamos. Temos que pensar todo.

serviços".

Após os debates foi encaminhada a votação:

ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO:

Proposta 01- Aportar recursos para as rescisões - APROVADO POR UNANIMIDADE - 43 votos válidos

Proposta 02 - Nomenclatura:
A} Fundo de Rescisões - REPROVADO - 28 CONTRA E 15 A FAVOR
B} Reserva com aplicação, que poderá ser poupança - APROVADO POR UNANIMIDADE - 43 votos

Após a votação foi iniciada a AGE, tendo como primeiro assunto a convalidação da
diretoria.

Sr. Manoel Arnbrósio explicou que a convalidação da ata foi necessária para conseguir registrá-Ia
cartório. Ele disse que a convalidação consiste em declarar aos associados que houve uma demora
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Ele apresentou as providências posteriores tomadas pela Aspas e a Comissão após a conclusão deste
levantamento. Marco Piquini informou que na AGO do dia 29/6/2000, a FFR firmou acordo se

mprometendo a pagar, mensalmente, 10 taxas de rateio de casas. Como este acordo não vem sendo ·t·
mpridopela FFR,a dívida está sendo apurada e será objeto de cobrança judicial. \

m relação às ações de cobrança, ele informou que, foram mantidas as 20 ações com o Or. Lucio s.
ntratado há duas gestões), cujos processos continuam, sem novidade. 105 inadimplentes (entre

nhecidos e novos descobertos) foram passados ao Jurídico da Pacto para ação judicial.Oestes, 5 (cinco) já
eram acordo, com receita adicional de R$ 21.480 (dos quais R$ 12.125,00 já estão em caixa da
sociação).
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=a ízação de eleições, a qual resultou na efetivação de diversos tos ela diretoria anterior

:= mo após o fim de seu mandato. "Assim sendo, justificamos o a raso na convocação e na realização das
_ . ões, demonstramos a boa-fé da diretoria na gestão da associação e, ainda, perguntamos se algum dos

entes impugna algum dos atos realizados?".

o não houve impugnação, o presidente da Aspassubmeteu à Assembleia a convalidação da ata para
tação.

CAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO:

validação da Ata: Convalidação de todos os atos administrativos realizados pela diretoria em exercício
~é a presente data, sem ressalvas - APROVADO POR UNANIMIDADE - 43 votos.

- ós a votação foi iniciada a apresentaçãoda Comissão de Inadimplência composta por: Marco Piquini,
o aldo de Carvalho, Rita Mundim, Maria Cristina Ribeiro, Monica Lussy e Manoel Ambrósio.

arco Piquini explicou que a Aspas fez um levantamento de matrículas das propriedades no Cartório de
va Lima; de nomes e endereços dos novos registros descobertos. O que possibilitou chegar a novos

, meros comparados com os que a Pacto trabalhava. Para manter esse mapeamento atualizado da
realidade de Pasárgada, ficou âcertado que este procedimentocontinuará a ser feito de 3 em 3 meses.

ntes deste trabalho a pacto trabalhava com os seguintes números:
588 unidades(89 contíguos} - send0258 lotes e 241 casas, com um total de 499 boletos

pós o mapeamento, chegou-se à seguinte realidade em Pasárgada: 621 unidades (89 lotes contíguos)-
sendo 291 lotes e 241 casas, com um total de boletos emitidos de 532, ou seja + 6,6%.

arco Piquini apresentou os dados da inadimplência, demostrando que nos últimos dois anos houve
ueda no número de taxas devedoras.
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Com relação aos proxrrnos passos da Comissão, ele disse que dep is de consultas, foi
desenhado um possível novo caminho judicial para o processo dos casos dos 'inadimplentes convict
"Discutimos exaustivamente e trazemos uma linha de ação inédita que pode nos trazer muitos benefí
mas essa fase pré-processual exige de nossa parte muita discrição", disse Piquini.

Ele relatou também que foram pensadas algumas propostas também com relação aos inadimple-
como, por exemplo, o corte de serviços:

- Criar uma caixa comum para as correspondências dos inadimplentes para que eles mesmos separem _
cartas.
- Ligar a cobrar para a residência de inadimplentes para liberar seus visitantes, entregas, etc.

Sérgio Stark sugeriu ainda que os funcionários de inadimplentes sejam impedidos de utilizar a van.

Pedro sugeriu que no processo de notificação, anunciar que a partir de um prazo X ele deixará de
acesso aos serviços e listar cada um deles.

Carlos ressaltou que a comunidade/associação precisa deixar de lado o medo de importuna
inadimplentes, temendô que isto se volte contra a associação por meio de ações judiciais. "Precisa
deixar de lado esse medo, é claro fazendo tudo com responsabilidade". Sugeriu ainda que sejam pensa
ações que incentivem as pessoas a se manterem em dia com a Associação, por exemplo: estourou um
na casa de um associado, ter um funcionário para ir até lá dar esse apoio.

Rita Mundim sugeriu que fosse feito um comunicado a todos sobre o que foi discutido nesta assemb
apresentando os serviços ofer.ecidos pela Aspas e ressaltando que a partir de 60 dias estes se
deixariam de ser oferecidos aos inadimplentes.

ENCAMINHAMENTO - VOTAÇÃO

.'- . Proposta; Aprovação da linha de atuação da Comissão
Resultado: 02 votos contra e 41 a favor.

-- . -:-.

Marco Piquini solicitou ainda um voto de confiança para que a Assembleia autorize os advogados da P-
a dar prosseguimento aos processos, que terão um custo estimado em R$25.000, relacionados a três ca
específicos (com os quais a Aspas já fez várias tentativas de negociações, sem êxito) que estão no Supr
Tribunal Federal.Ele explicou que há uma linha judicial que está sendo adotada para os casos de pess
que já descumpriram acordos e não foi mais possível negociação.

ENCAMINHAMENTO - VOTAÇÃO
Proposta: A Comissão solicitou um voto de confiança à Assembleia para que esta linha judicial possa
aplicada a estes três casos.
Resultado: Aprovado com41 votos a favor e02 votos contra
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arco Piquini convidou Flavia Stortini para compor a comissão e el

ós esta apresentação, passou-se à exposição da Comissão que debateu possíveis soluções para o
Içamento interno do Pasárgada, que foi iniciada pela associada Flávia StortinLEla ressaltou que após

'rios estudos, a comissão separou as sugestões que podem atender ao Pasárgada.

palavra foi passada ao associado Bruno, para apresentação dos estudos desenvolvidos pela Comissão,
ara calçamento da Manuel Bandeira, da portaria A, até a portaria B, distância de aproximadamente 2.500
etros lineares totalizando 16.750 metros quadrados ..

lê opção - Piso intertravado (Vantagens: Maior aderência;Facilidade de execução;Estética;Pode ser
emovido e reinstalado).
ª opção - Paralelepípedo (principal vantagem - durabilidade, pouca manutenção, boa absorção de água)

Ele apresentou as etapas do processo de aplicação dos pisos e valores.
ISO INTERTRAVADO
- Contratação de uma empresa para fazer o Piso Intertravado- Valor - R$1.152.450,OO
endo que a empresa não retira o piso atual, aplica o intertravado por cima.
- Compra do intertravado e contratação de mão de obra para aplicação - R$1.161.899,36
- Fabricação própria do piso intertravado e instalação - (betoneira para bater a mistura e máquina de
rma e mesa de compactação) - R$ 1.000.449,55

ISO PARALELEPíPEDO

- Compra do Paralelepípedo e contràtação direta da mão de obra da instalação - R$ 1.390.649,36

3runo ressaltou que a Comissão estudou também a realização da obra em parceria, com a Prefeitura de
ova Lima, a Vale e a FFRe que Flávia falaria sobre esta questão.

ara resumir, Bruno disse que a Comissão apresentava então para a Assembleia 03 opções para a troca do
calçamento:

OpçÃO 01 - Compra do intertravado e contratação de mão de obra para aplicação - R$1.161.899,36,
sendo divididos por 350 pagantes - (12 prestações de R$277,OO)

OpçÃO 02 - Fabricação própria do piso intertravado e instalação - R$ 1.000.449,55,sendo divididos por
350 pagantes - (12 prestações de R$238,OO)

OpçÃO 03 - Compra do Paralelepípedo e contratação direta da mão de obra da instalação - R$
1.390.649,36, sendo divididos por 350 pagantes - (12 prestações de R$331,OO)
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* Custo para a instalação de uma Pista de caminhada (1,20 metro
em20% do custo do piso intertravado.

largura), estimado

Após sua apresentação, Bruno voltou a passar a palavra para Flávia Stortini, que explicou como a co
pensou o trabalho com as parcerias. Ela informou que a Prefeitura se comprometeu em fazer o pr =
aprovar o projeto e também disponibilizar o maquinário para retirada e nivelamento do piso. A pre l:<

aceitou em fazer este trabalho em parceria com a Aspas tendo como contrapartida que a Asso
coloque as pedras à disposição da PMNL, mas depois pensou-se em negociar com o prefeito a col
das mesmas na estrada para Macacos.A Vale foi procurada e se negou em fazer qualquer parceria -
momento, vinculando qualquer inciativa à liberação da LI do projeto de expansão da Mina Tama
FFRtambém foi procurada e a única coisa em que ela se propôs foi a disponibilizar o espaço para col
do maquinário para fabricação do intertravado. A empreendedora não se dispôs a fornecer mão de
para isso. Flávia Stortini ressaltou que a comissão acredita que este diálogo com a FFR ainda =
esgotou, que ainda há espaço para se conseguir mais algum benefício."Se conseguirmos as parce
custo para os associados seria de R$ 46.000,00".

Após a apresentação, abriu-se para debate e perguntas:

Carlos ressaltou que é ç.omum as coisas começarem a ser discutidas em assembleia e não s
continuadas, e que ele tem receio de que não se dê continuidade a esta questão. Sugeriu que se a o
feita, que a mão de obra seja terceirizada para não se correr o risco desta descontinuidade.

Luís Felipe informou que por sua experiência, visto que trabalha com isso, a contratação de pessoal
é mais vantajosa.

Jacynto sugeriu que não se comece a obra pela Manuel Bandeira até que se defina a situação da
Campo do Costa. "Podemos pavimentar uma via que futuramente pode não ser nossa, visto
Prefeitura pode ainda abrir essa via como principal acesso a Macacos. Primeiro precisamos gara
Campo do Costa para não correr o risco de jogar dinheiro fora. Este trabalho pode ser iniciado por _
vias".

Rita Mundim disse que quando estava na diretoria, sua gestão colocava em votação em assemblea
cronograma de manutenção nas vias que era cumprido. Lembrou que no censo esta questão foi ap
como prioridade. Sugeriu que fosse feita nesta assembleia uma votação para criação de um fundo
com o objetivo de fazer o caixa para a obra do calçamento e solicitou que fosse colocado um praz;
que o projeto seja implantado.

Flávia Stortini ressaltou que a Comissão apresentou as opções para a Avenida Manuel Bandeira, mas
como a Assembleia ponderou que este trabalho não deve começar por esta via, devido às q -
ponderadas anteriormente,seria necessário então a definição das vias paralelas por onde começa
trocar o calçamento.
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Leonardo Vianna lembrou que é preciso ter uma atuação da c
Plano Diretor para definir a situação do Campo do Costa.

Paulo sugeriu que fosse feito um projeto para trocar o calçamento do Pasárgada como um todo para que
seja votado em nova Assembleia.

Marco Piquini sugeriu que fosse vinculado o início de uma obra, a partir da finalização de outra (citando a
obra da portaria A).

ENCAMINHAMENTO - VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS:

1 - Primeiramente foi colocada em votaçãoo acordo para realização de substituição do piso das vias
internas -APROVADO POR UNANIMIDADE - 43 votos.

2 - Tipo de calçamento: Intertravado ou paralelepípedo
Intertravado -41 votos a favor
Paralelepípedo - 02 votos a favor

RESULTADO:DEFINIDO PElO...!NTERTRAVADO

3 - Aplicação do Piso Intertravado:
A- Contratação de uma empresa para fazer o Piso Intertravadono valor de Valor - R$1.152.450,OO -
Nenhum voto a favor
B - Fabricação própria do piso intertravado e instalação com mão de obra própria no valor de R$
1.000.499,55 (APROVADO PELA MAIORIA - 43 votos válidos)
C - Compra do intertravado e contratação de mão de obra para aplicação - R$1.161.899,36(Nenhum
voto a favor)

Rita Mundim sugeriu que esta divisão para constituição do fundo seja inicialmente feita com base em 50%
do valor da obra até a que esta seja iniciada. Após este início a valor será reajustado.

ENCAMINHAMENTO - VOTAÇÃO DO VALOR DA TAXA:

Proposta: uma taxa inicial de R$ 120,00 por mês,durante 90 dias, p~ra começar a fazer o
Fundo de caixa para o calçamento. Neste período, a Comissão reformulará o projeto e apresentará o
mapeamento das áreas iniciais da obra de calçamentopara nova votação em Assembleia, quando o valor
da contribuição será reajustado.

RESULTADO:
CONTRA- 1 VOTO
A FAVOR- 42 VOTOS
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Cláudia Magalhães solicitou para constar em ata que foi formada
tratar do problema de excesso de ruídos e particulados na mineração.

Comissão para

Após as colocações a Assembleia foi encerrada. Esta ata foi lavrada por mim, Maria Letícia Leite Nunes,
jornalista, responsável pelas publicações da Aspas.

Nova Lima, 19 de julho de 2014.

REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOASJuRt:=-
Oficial Gustavõ Machado de Faria
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/MARIA~CIA LUTE~UNES

JORNALISTA- RESPONSÁVELPORSECRETARIARA ASSEMBLEIA
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