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NOTA DE REPÚDIO 
 

 

Prezados Associados 
  
A atual diretoria da Aspas assumiu o presente mandato com o firme intuito de 
REALIZAR os objetivos previstos no Plano de Metas e aprovados em AGE. Para tanto, 
de forma democrática, apresentou em AGO, o orçamento 2014, no qual constava 
claramente a verba para locação de imóvel destinado à área de lazer e convivência. 
Sobre tal item, não houve qualquer questionamento ou oposição dos presentes nesta 
Assembleia.  
  
Frustradas as tratativas para locação de dois imóveis que estavam em vista, a Aspas 
optou por negociar outra unidade, a ser usada em caráter provisório e em estrito 
respeito ao sossego da vizinhança. 
  
Temendo sofrerem algum tipo de perturbação com a nova área, alguns moradores se 
dirigiram à diretoria com suas objeções, o que poderia ter evoluído para um diálogo 
legítimo, razoável e objetivamente proveitoso. 
 
Todavia, eles optaram por levantar insinuações e considerações descabidas aos 
berros, dedos em riste, murros no balcão, tendo um dos presentes, surpreendente e 
chocantemente, recorrido à intimidação física de um diretor. 
  
Não bastasse, uma das associadas do referido grupo chegou a postar posteriormente, 
em rede social, sugestões notoriamente lesivas à honra e à moral não só do 
presidente da Aspas mas também de todos os moradores que já se posicionaram em 
favor de uma área de lazer/ convivência. 
  
Por valorizar o diálogo respeitoso, a Aspas – por meio de seus diretores - repudia com 
veemência as manifestações incivilizadas e agressivas, bem como as insinuações 
levianas e lesivas à honra e à moral dos membros de sua diretoria ou dos moradores 
interessados em uma área de lazer.  
  
A Associação comunica ainda que estudará com seriedade a tomada das medidas 
legais cabíveis contra quem de direito em virtude dos fatos acima narrados. 
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