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Amanhã tem Assembleia  
 

Neste sábado, dia 15 de novembro, a partir das 
10h, serão realizadas, na Alameda do Silêncio, 
s/nº, as Assembleias Geral Ordinária e Geral 
Extraordinária da Aspas com seus associados para 
deliberar sobre os seguintes assuntos: 
1- A.G.O: Indicação e votação para diretoria 
financeira; 
2- A.G.E: Apresentação dos trabalhos da 
Comissão de Inadimplência, apresentação dos 
trabalhos da Comissão que debateu possíveis 
soluções para o calçamento interno do Pasárgada 

e proposta de 
acordo com FFR e 
Prefeitura. 
 
A AGO terá 
primeira chamada 
às 10h e segunda 
às 10h10. Já a AGE 

será iniciada às 10h30. Não deixe de participar e 
dar seu voto para que as decisões tomadas 
possam refletir ao máximo o desejo de toda a 
comunidade. Esperamos por você! 
 

Mudança de título eleitoral 
Reforçamos o pedido para que 
os moradores de Pasárgada se 
empenhem na transferência de 
seus títulos eleitorais para Nova 
Lima. Esta ação, além de 
garantir a permanência da  217ª 
seção eleitoral  na sede da Aspas, dá ainda mais 
força à comunidade, visto que aumenta o 
número de eleitores no município. 
 

Aspas em Ação 
Cobertura na Portaria A 

 

Para evitar que a equipe de vigilância, que atua no 
controle de acesso na portaria A do  Pasárgada, fique 
exposta ao tempo, tanto nos períodos de chuvas, 
quanto ao sol forte no 
verão, foi construída 
uma cobertura anexa à 
guarita. Esta cobertura 
servirá também de 
abrigo aos associados 
que estiverem ou 
passarem pelo local.    
 

Quebra-molas 
Esta semana, foi feito o alongamento 
nos quebra-molas dentro do 
condomínio, de forma a não agarrar a 
parte de baixo dos veículos. A partir de agora a 
equipe de campo iniciará a pintura e sinalização nos 
redutores de velocidade.  
 
 

Missa neste domingo 
Convidamos a todos para participar da 
missa de domingo, que acontecerá às 
19h30, na capela da residência  do 
senhor Luiz Martins, avenida Manuel 
Bandeira, 720. 

  

 

RECADASTRAMENTO – Até o dia 31 de 
dezembro a Aspas estará realizando o 
recadastramento dos proprietários, moradores 
e dependentes. Se ainda não atualizou seus 
dados, passe na Associação. É uma ação rápida 
e fundamental para a implantação do novo 
sistema de segurança. Colabore! 
 


