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Devido ao debate ocorrido no grupo de moradores de Pasárgada no Facebook, gostaríamos 
de esclarecer alguns pontos: 
 
- Quando se fala em Aspas, fala-se de todos aqueles que acreditam, contribuem, participam e 
apoiam ações da Associação voltadas para a melhoria da infraestrutura, segurança e conforto 
de todos que optaram em morar no Pasárgada. A Aspas não se resume a uma ou outra 
diretoria, a Associação é formada por todos os associados que prestam suas contribuições 
mensais para manutenção da infraestrutura e dos serviços que hoje atende a todos, 
indistintamente. A diretoria da Aspas é composta por representantes dos associados, eleitos 
de forma democrática em Assembleia, conforme rege o Estatuto. São pessoas que, como os 
que passaram anteriormente por essa missão, prestam diariamente serviços 
gratuitos/voluntários à comunidade. Trabalham em busca de melhorias e soluções para a vida 
em comum.  
 
- A palavra democracia tem origem no grego demokratía que é composta por demos (povo) 
e kratos (poder). É um regime em que todas as importantes decisões estão com o povo, com 
aqueles que elegem seus representantes por meio do voto. Democracia significa aceitar e 
respeitar a decisão da maioria, mesmo que não seja sua opção ou desejo pessoal. Significa 
somar, participar, contribuir e ajudar na construção de projetos para o bem comum.  
 
- Justificar o “não fazer”, apoiado em “desentendimentos passados”, a nosso ver, não é o 
caminho. Se nossos vizinhos, que discordam e/ou discordaram de ações da Aspas, tivessem 
se mantido firmes pelo bem comum, poderiam, hoje, estar na condução da própria Aspas.  
Membros da atual diretoria já tiveram seus momentos de descontentamento, e até mesmo de 
fúria, em relação a atos de diretorias passadas. Mas não viraram as costas para a associação 
que representa a maioria no Pasárgada. Não abandonaram o ideal de coletividade por não 
concordar com algumas decisões tomadas em assembleias. Pelo contrário, se dispuseram em 
formar uma chapa, doar o seu trabalho e assumir a gestão da associação, justamente para 
trazer suas ideias e contribuições para o desenvolvimento dos projetos prioritários da 
comunidade. 
 
- Alguns insistem em dizer que Pasárgada não é um condomínio, é um bairro. Pasárgada é 
acima de tudo um lugar para quem busca viver com segurança e tranquilidade, em harmonia 
com a natureza. Afirmam que preferem morar no “bairro” Pasárgada, acreditando que o Poder 
Público lhes prestará a devida segurança e a melhoria na qualidade de vida. Mas, a realidade 
e as diversas ocorrências de aumento da violência em nossa região há tempos demonstram a 
fragilidade e incapacidade dos órgãos públicos em garantir a segurança da população. A falta 
de equipamentos, equipes e recursos da Prefeitura de Nova Lima comprovam também que, 
se a comunidade não se unir para tentar melhorar as condições de vida, com obras de 
infraestrutura e equipes de vigilância, vamos conviver eternamente com os diversos 
problemas que ainda hoje, mesmo com todo o esforço comunitário, temos que enfrentar. O 
mais interessante é que muitos daqueles que preferem morar no “bairro” Pasárgada, 
mudaram-se para cá já com portaria e toda a estrutura de vigilância operando.  
 
- Ressaltamos que os procedimentos utilizados no controle da portaria não têm nada em 
comum com milícias privadas, como fomos injustamente acusados. As equipes são treinadas 
para realizar procedimentos profissionais de segurança, de forma educada e cortes com 
todos, tanto moradores, quanto visitantes. E ao contrário do que se diz, por muitas vezes, os 
nossos vigilantes, aqueles que se expõem para garantir nossa tranquilidade, é que foram 
tratados de forma truculenta, desrespeitosa e deselegante por moradores e visitantes. 
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- Com relação à instalação do piso intertravado, é importante esclarecer que todas as obras e 
intervenções feitas nas alamedas do Pasárgada foram projetadas e acompanhadas por 
especialistas, inclusive da área ambiental, justamente por termos a consciência de que obras 
desse porte geram grande volume de sedimentos, os quais devem ser confinados o máximo 
possível para minimizar os impactos.  E é com o objetivo de minimizar possíveis impactos 
ambientais que obras em áreas declivosas no período das chuvas não estão sendo 
realizadas, adiando-se as intervenções para período seco, como por exemplo, as 
intervenções nos demais trechos da Alameda da Poesia. Basta uma visita aos leitos do 
Córrego do Tamanduá para verificar in loco que não estão assoreados. 
 
- Já sobre a sugestão de anistia de dívidas anteriores com a Aspas, esclarecemos que esta é 
uma proposta que precisaria ser aprovada em Assembleia. A diretoria da Aspas por si só não 
pode tomar este tipo de decisão. Porém, além do alcance das assembleias estão a lei, a 
doutrina e a jurisprudência, sobre as quais a atual diretoria está se debruçando em estudos 
para a busca de uma solução dentro da lei, do bom senso e da moral. Mas, de toda forma, é 
possível estudar cada caso, negociar individualmente com cada associado e chegar-se a um 
bom acordo para que o pagamento desta dívida possa ser feito de forma viável a todos. Estas 
tratativas já vêm sendo feitas há algum tempo. A atual diretoria da Aspas está aberta a 
negociar e solicita a quem tenha interesse em regularizar sua situação, que procure a 
Administração. Cada caso será estudado com cuidado e a atenção que merece na busca da 
melhor solução. 
 
Para finalizar, vale relembrar que a diretoria da Aspas está de portas abertas para ouvir, 
debater e buscar soluções que atendam à comunidade de Pasárgada. Àqueles que, por 
razões diversas, afastaram-se e desejam voltar à associação, estamos prontos para recebê-
los. Todos poderão tratar suas demandas pessoalmente com cada um dos diretores. 
Sabemos que se tem muito a fazer, mas a construção é diária e progressiva, e na maioria das 
vezes silenciosa.  
 
Contamos com a colaboração e participação de todos nos projetos da comunidade 
Pasárgada! 
 
 

Atenciosamente 
 

Diretoria da Aspas 
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