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COMUNICADO  
 

 
Resultado das Assembleias realizadas pela Aspas neste sábado 

 
No último sábado, dia 22 de março de 2014 foram realizadas as Assembleias 
Geral Ordinária (AGO) e Geral Extraordinária (AGE) da Aspas para debater e 
votar a Prestação de Contas referente ao exercício de 2013, a proposta de 
asfaltamento na estrada de acesso até a portaria e a política de cobrança dos 
não pagantes. O encontro contou com a participação de 88 pessoas, sendo que 
82 tinham direito a voto, conforme o estatuto da associação. 
 
Na AGO, a Prestação de Contas foi apresentada e detalhada pelo diretor 
financeiro na gestão 2012/2013, Galdino Santiago e aprovada por 77 votos a 
favor, tendo quatro contra, pela falta de comparação com anos anteriores e uma 
abstenção. 
 
Já a AGE foi iniciada com a apresentação pelo presidente da Aspas, Manoel 
Ambrósio, de uma proposta de contratação de empresa especializada para 
proceder as cobranças extrajudiciais junto aos não pagantes, de forma a reduzir 
a inadimplência com a Associação. Ele ressaltou que, a diretoria decidiu levar 
esta questão para votação em Assembleia, visto que a decisão pode gerar 
processos judiciais contra a Aspas por danos morais por parte daqueles que se 
sentirem ofendidos pela cobrança. Após a análise da questão, a Assembleia 
decidiu por não aprovar a medida e formar uma Comissão para analisar e 
levantar as possíveis formas de cobranças dos não pagantes e levar as propostas 
para apreciação dos associados em uma próxima Assembleia. O grupo foi 
formado pelos associados: Marco Piquini, Luís Carlos, Rita Mundim, Maria 
Cristina, Mônica Lussy e Ronaldo de Carvalho. 
 
O segundo ponto da pauta da AGE foi a proposta apresentada pelo diretor 
financeiro da Aspas, César Possas, de asfaltamento no trecho de 1.400 metros da 
estrada de acesso até a portaria A do Pasárgada, visando a melhoria na 
segurança e o alargamento das vias. César esclareceu que o projeto foi estudado 
pela diretoria, visto que o acesso foi colocado entre as dez prioridades na ordem 
da pesquisa realizada em 2011, e consta no plano de gestão da diretoria eleita. 
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“O papel da diretoria não é defender um projeto ou outro e sim pegar as 
demandas da comunidade e propor soluções a serem avaliadas nas Assembleias. 
Todos os pontos apontados na pesquisa estão sendo estudados pela Aspas e 
serão alvo de propostas para as Assembleias. Considerando que esta obra é de 
baixo custo e de menor complexidade, avaliamos que poderíamos começar a 
execução pelo acesso, mas a decisão é de todos os associados presentes em 
Assembleia”, ressaltou o diretor durante sua apresentação . 
 
Após o detalhamento da proposta foi aberto espaço e os associados puderam 
manifestar sua opinião sobre o projeto. Após os debates a maioria decidiu que a 
proposta não seria colocada em votação na AGE. A Assembleia se colocou em 
favor de esperar o processo de licenciamento do projeto de expansão da Vale, 
para que a empresa possa cumprir a promessa feita de melhorias na estrada de 
acesso e neste período buscar soluções para as vias internas. Para isso também 
foi formada uma comissão que irá estudar propostas como a aquisição de 
máquinas para produção de piso intertravado, assim como é feito em outros 
condomínios, e negociar o apoio da Vale e Prefeitura para esta ação. A Comissão 
foi formada pelos associados Luís Felipe, Flávia Stortini, André Oscar e Bruno 
Peixoto. 
 
Ao final da Assembleia foi aberto espaço para que os associados levantassem 
outras demandas a serem resolvidas pela diretoria e propusessem soluções. 
Entre elas foram apontadas: 

 Divulgação com antecedência de informações detalhadas sobre os 
assuntos que são levados à votação nas Assembleias. 

 Fiscalização do trabalho realizado pela Ascap no recolhimento do lixo 
reciclável. 

 Estudar a possibilidade de se fazer o alargamento e as correções 
necessárias na via de acesso, embora o projeto do asfalto não tenha sido 
aprovado. 

 Continuar com a força tarefa para levar propostas à Assembleia de 
soluções para os problemas relacionados ao sistema de abastecimento de 
água. 

 Van: estudo de viabilidade de roteiro para Macacos. 

 Campanha para incentivar os condôminos a colocarem a mensalidade da 
Aspas em débito automático. 

 Instalação de espelhos convexos em “pontos-cegos” da estrada de acesso.  


