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COMUNICADO  
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DA CHAPA PARA ELEIÇÕES  

 BIÊNIO 2016/2017 
 
A Aspas recebeu um material informativo da única chapa inscrita para concorrer às eleições 
para a diretoria executiva da associação para o biênio 2016/2017, (CHAPA VENHA 
PARTICIPAR). Neste documento, o grupo define suas propostas e metas de gestão, bem como 
divulga um currículo resumido de seus integrantes.  
 
O grupo solicitou que este material fosse divulgado aos associados. Como não há chapa 
concorrente, e não haveria privilégio a ninguém, encaminhamos abaixo o texto na íntegra, 
conforme nos foi solicitado. 
 

Atenciosamente 
 

Diretoria da Aspas 
 
 
CHAPA VENHA PARTICIPAR 
 
A formação deste grupo surgiu da vontade de buscar uma melhoria na qualidade de vida dos 
moradores de Pasárgada e uma relação harmônica com o ambiente em que estamos 
inseridos. A observância das mudanças provocadas pelo contínuo impacto do crescimento e 
ocupação de Pasárgada em relação à fauna, flora e recursos naturais disponíveis será tratada 
com especial atenção. 
 

Outro fator que ensejou a formação deste grupo foi a necessidade de aproximar o Associado 
da Aspas, melhorando a comunicação e abrindo espaço para participação independentemente 
de fazer ou não parte da diretoria. 
 

Para tanto, além de dar continuidade aos trabalhos em execução pela atual diretoria e pelas 
comissões, tais como: 

 Construção da nova portaria;  

 Na implantação do piso intertravado;  

 Adequação do local da nova administração; 

 Negociação com os não pagantes; 

 Aprovação do loteamento; 

 Diálogos/ negociações com a Vale, 
 
A chapa VENHA PARTICIPAR dará ênfase aos seguintes temas:  
 
1 - REFORMULAÇÃO DO ATUAL ESTATUTO COM OBJETIVO DE CRIAR UM SISTEMA COLEGIADO 
DE GESTÃO E REPRESENTAÇÃO DA ASPAS E DE COMISSÕES PERMANENTES. 
2 – CRIAÇÃO DO ASSOCIADO VOLUNTÁRIO. 
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3 – ESTUDO PARA REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASPAS. 
4 – REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E IMPLEMENTAÇÃO DE 
MELHORIAS. 
5 – ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PLANEJADO COM A PARTICIPAÇÃO DO ASSOCIADO PARA 
EXECUÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS. 
7 – ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO NA ÁREA DE SEGURANÇA. 
8 – TRABALHO DE EDUCAÇÃOAMBIENTAL. 
 
A CHAPA é composta pelos seguintes associados: 
 
DIRETOR PRESIDENTE 
- Flávia Stortini de Souza Cruz - 
Advogada, com extensão em Direito Público pela PUCMG, pós-graduação em Direito 
Administrativo pela Fundação Getúlio Vargas, com atuação, há 28 anos, nas áreas do direito 
civil – em especial família, sucessões e condomínio; do direito administrativo e previdenciário; 
e do direito tributário. É moradora de Pasárgada há 11 anos. 
 
DIRETOR ADMINISTRATIVO 
- Stephan Silveira Bolling  - 
Administrador formado pela UFMG com MBA em Gestão de projetos pela FGV e 
Entrepreneurship pela Babson College. Atua há 15 anos em projetos de consultoria em Gestão 
Estratégica e Business Intelligence em organizações de grande e médio portes. É morador de 
Pasárgada há 3 anos 
 
DIRETOR ADJUNTO ADMINISTRATIVO 
- Rafaela Simoni Fagundes Lopes Vale - 
Turismóloga, pós-graduada em Estratégia de Negócios pela FUMEC. Empresaria do ramo de 
turismo, com experiência e representação nos setores estaduais e municipais dos conselhos 
de Turismo. Diretora do conselho de Turismo da ACMinas. É moradora de Pasárgada há 5 
anos. 
 
DIRETOR FINANCEIRO E CONTABILIDADE 
- Marcello Ribas Lyra - 
Advogado, atuante em diversas áreas, com experiência em instituições financeiras, indústria 
automobilística e construção civil. É morador de Pasárgada há 7 anos. 
 
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 
- Cristianne Parizzi Caldeira Brant - 
Fisioterapeuta, especialista em Terapia Manual com experiência em trabalhos sócios 
educativos e artísticos em comunidades carentes do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. É 
moradora de Pasárgada há 4 anos. 
 
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 
- Patrícia Angélica Gonçalves J. Vasconcelos - 
Geografia e Analista Ambiental, pós-graduação em Tecnologias Ambientais, MBA em Gestão 
de Negócios, Especialização em Geoprocessamento e mestranda em Engenharia Ambiental. 
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Atua na área ambiental há mais de 10 anos, com destaque para o desenvolvimento e 
coordenação de atividades de licenciamento e educação ambiental. Atualmente é sócia da 
empresa Itatiaia Projetos e Gestão Ltda. É moradora de Pasárgada há 18 meses. 
 
DIRETOR ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE 
- Antônio Augusto Seabra Gomes Júnior - 
Graduado em Engenharia Geológica na UFOP, com mestrado em Evolução Crustal UFOP-
DEGEO – no prelo. É morador de Pasárgada há 6 anos. 
 
DIRETOR DE COMUNICAÇÃO 
- Eneida Oliveira Dechery - 
Designer gráfica formada pela ESDI/UERJ. Sócia da REC design atua no mercado há 15 anos, 
desenvolvendo projetos de comunicação visual sobretudo nas áreas cultural e editorial. É 
moradora de Pasárgada há 6 meses. 
 
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA 
- Cláudia Maria Vieira Magalhães - 
Administradora de empresas, ex-empresária do ramo agropecuário, com experiência na área 
de licitações públicas e desenvolvimento de produtos em empresas do setor privado. É 
moradora de Pasárgada há 7 anos. 
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