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Amanhã tem Reunião Aberta  
 

Amanhã, sábado, dia 08 de novembro, às 10h, 
no Restaurante Preferido do Rei, será realizada 
uma reunião da Aspas com seus associados para 
debater questões que farão parte da pauta das 
próximas Assembleias da Associação. Entre os 
temas a serem apresentados estão: os trabalhos 
da Comissão de Inadimplência e da Comissão de 
estudo para o calçamento interno do Pasárgada. 
Serão debatidas ainda a proposta de acordo com 
FFR e Prefeitura e a indicação do novo diretor 
financeiro da Aspas.  
 

ASSEMBLEIAS 
No dia 15 de novembro, 
acontecerão na Alameda 
do Silêncio s/nº-, as 
Assembleias da Aspas, 
com 1ª chamada para a 
AGO às 10h e 2ª chamada 
às 10h10 quando será 
feita a votação do novo diretor financeiro. Já a 
AGE, que tratará dos outros assuntos acima 
citados e divulgados no edital de convocação, 
terá 1ª chamada às 10h30. 
 

Demonstrativo de custos da água 
 

Abaixo demonstrativo de custos da água no mês de 
outubro de 2014, que foi entregue à Aspas pela FRR, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada. 
  

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 3.690,06 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 1.745,68 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 1.123,60 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 786,99 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.072,05 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 8.630,33 

TOTAL R$ 18.048,71 

CONSUMO TOTAL 12.165 m3  

PREÇO POR M3 R$ 1,4836 
 

Aspas em Ação 
Recuperação de quebra-molas 

 
Com o objetivo de diminuir a velocidade nas vias 
internas do Pasárgada, a equipe de campo da Aspas 
iniciou esta semana a recuperação de todos os 
quebra-molas. Os redutores serão também 
alongados de forma a não agarrar a parte de baixo 
dos veículos e receberão pintura e novas 
sinalizações.  
 

Telamento do Mirante  
A obra de fechamento da 
área do mirante da 
Madrigais foi concluída esta 
semana. O guarda corpo de 
madeira recebeu um refoço 
de proteção com a instalação de telas, para garantir 
a segurança das crianças que frequentam este 
espaço. Mais um ambiente adequado para 
proporcionar a convivência entre a meninada no 
Pasárgada. 
 

Retirada dos postes na estrada  
A Cemig realizou, a pedido da Aspas, no dia 05 de 
novembro a  retirada dos postes antigos que estavam 
no meio da estrada e a instalação da fiação nos novos 
postes, no espaço da nova portaria. A obra causou 
alguns transtornos no tráfego local, além da interrupção 
no fornecimento de energia, mas trará benefícios a toda 
a comunidade. Agradecemos a compreensão e 
colaboração de todos! 
 
 
 

 

 

Reunião com o Bispo 
Amanhã, dia 08 de novembro, às 19h, acontecerá na 
Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Vale do Sol, uma 
reunião com o Bispo Auxiliar Dom João para definição 
do Padre que ficará responsável pela celebração da 
missa semanal que acontecerá no Pasárgada. Neste 
encontro, que será aberto à participação de todos, 
serão definidos ainda o dia e horário desta celebração. 
 

Evite a inadimplência, programe o pagamento 
da Aspas em DÉBITO AUTOMÁTICO! 


