
O piso intertravado está modernizando 
o calçamento do Pasárgada e deixando 
as alamedas mais seguras. Conscientes 
disso, os 42 associados que partici-
param da última Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), no sábado, 07, 
votaram pela continuidade da cobrança 
da taxa até o término integral do novo 
calçamento. Com 41 votos a favor e 1 
contra, foi aprovada a ordem em que 
as alamedas do condomínio serão con-
templadas – o novo calçamento será 
instalado prioritariamente naquelas 
que são rotas de fuga em caso de rom-
pimento de barragem. Em segundo 
lugar, nos períodos de estiagem, nas 
alamedas que são áreas críticas de trá-
fego e, por último, nos meses de seca, 
nas ruas mais planas. De forma unâ-
nime, a assembleia aprovou o reajuste 
da taxa de intertravado de 135 para 150 
reais, a partir de março de 2020, e a 
correção da cobrança anualmente, con-
forme o Índice Nacional de Custo da 

Construção (INCC). Além do intertra-
vado, ainda se discutiu sobre a nova 
localização da sede administrativa da 
ASPAS. Por 38 votos a favor e 4 contra, 
os associados definiram que o novo 
endereço da ASPAS deve ser votado no 
ano que vem, já na gestão da nova dire-
toria da associação. Por fim, também 
foram votados os novos conselhei-
ros fiscais e os suplentes do Conselho 
Deliberativo da ASPAS (veja os nomes 
aprovados, na nota ao lado).

Já virou tradição: quando chega dezem-
bro, a iluminação da casa da associada 
Sirlene Viana, na Manuel Bandeira, 
chama a atenção pela bela decoração de 
Natal. São diversas luzes na fachada, no 
jardim e dando formas a um presépio: 

“Puxei essa tradição de minha avó, que ado-
rava enfeitar a casa para o Natal e eu, como 
ela, também quero fazer isso até ficar velhi-
nha”, conta a associada. Sirlene afirma 
que gasta cerca de um mês para montar 
a decoração que inclui, também, ador-
nos dentro de casa, e conta com a ajuda 
do irmão, do filho Gabriel e do marido, 
o associado Luís Fernando Moreira. A 
iluminação é com lâmpadas de LED 
para evitar consumo excessivo de ener-
gia e, a cada ano, a fiação é trocada. Para 
a associada, o intuito da decoração de 
Natal não é só deixar a casa bonita e cha-
mativa: “Eu também acredito que as luzes 
podem iluminar e tocar as pessoas, estimu-
lando que elas se confraternizem mais e 
estejam abertas para o próximo”.

No dia 30 de novembro, em Assembleia 
Geral Ordinária (AGO), houve eleição 
para a diretoria da ASPAS no biênio 
2020/2021, quando foram escolhidos 
o Presidente da Diretoria Executiva e 
os membros do Conselho Deliberativo 
da associação. Já na última AGE, foram 
definidos os membros do Conselho 
Fiscal e os suplentes do Conselho 
Deliberativo. Confira a composição 
da ASPAS a partir de 2020:
PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA: 

Manoel Ambrósio de Oliveira
CONSELHO DELIBERATIVO: Geraldo 
Pessoa, José Mário Ferreira, José 
Luiz Lopes, Luís Carlos de Carvalho, 
Leonardo Viana, Marcello Lyra, 
Rogério dos Santos, Samir Curi e 
Wanderley Felippe
SUPLENTES: Ana Lúcia Rabello, 
Jurandir Júnior, Eduardo Borlido e 
Ana Carolina Pereira
CONSELHO FISCAL: Marta Britto, Rosa 
Bicalho e Carlos Roberto de Queiroz. 
SUPLENTE: André Luís Roberto.

Amanhã é dia de celebração para os 
funcionários da ASPAS, que vão se 
confraternizar na festa de encerra-
mento do ano. É hora de encontrar 
os colegas, apresentar os familia-
res, divertir com os filhos e fechar 
com chave de ouro mais um ano 
de trabalho no Pasárgada! Para o 
coordenador de vigilância da ASPAS, 
Elton Farias, “a festa é um momento 
especial, pois durante o ano passamos 
por muitas situações adversas, não só 
os funcionários, como também os dire-
tores. Então é a hora de comemorar o 
trabalho realizado e o atendimento de 
todas as demandas. Só tenho a agrade-
cer a todos, diretores e companheiros 
de trabalho”.

O Bazárgada de Natal vai durar mais 
uma semana. Aproveite e venha con-
ferir vários itens em oferta, na sede 
administrativa da ASPAS, até sexta, 20.

CONTATO/
ATUALIZAÇÃO
A ASPAS agora também se comu-
nica com seus associados por 
whatsapp. Se você não está rece-
bendo as mensagens da associação, 
atualize seu número de celular, 
enviando um email para a ASPAS 
ou ligando para a sede adminis-
trativa, no 3547-7001.

ÚLTIMA ASSEMBLEIA DA ASPAS TEVE IMPORTANTES RESOLUÇÕES SOBRE
O PISO INTERTRAVADO: CONFIRA NESTA EDIÇÃO!
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