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Reunião com a Polícia Militar 

 
A diretoria da Aspas se reuniu, nesta quinta-feira, dia 06 
de agosto com representantes da Polícia Militar para 
que a corporação pudesse expor as ações que envolvem 
o projeto da “Rede de Condomínios Protegidos”. Além 
disso, o encontro permitiu que a Aspas apresentasse as 
demandas que envolvem a comunidade de Pasárgada, 
estreitando assim o relacionamento entre a equipe de 
vigilância do condomínio e a PM. Participaram da 
reunião o presidente da Aspas, Manoel Ambrósio, os 
diretores Marcello Lyra e Cláudia Magalhães  e os 
funcionários Reiler Márcio, Jair e Elton. A corporação foi 
representada pelos militares   Capitão Rodrigues e  os 
soldados Claudiomar e Luciano Cruz. A PM irá marcar 
uma palestra para toda a comunidade. A participação de 
todos é de extrema importância para melhor 
entendimento e esclarecimento sobre esta parceria. 
Assim que for definida a data, divulgaremos a todos. 

Demonstrativo de custos da água 
Segue demonstrativo de custos da água no mês de Julho 
de 2015, entregue à Aspas pela FFR, responsável pelo 
gerenciamento do sistema de água no Pasárgada. 

Obra do calçamento interno 

O primeiro trecho que sofreu intervenção na 
substituição do calçamento, na Alameda da Poesia, 
entre a Ponte e a Alameda do Silêncio, está em fase de 
término das obras de drenagem, etapa mais difícil e 
que traz maiores transtornos ao tráfego. Na próxima 
semana, a drenagem deste trecho deverá estar 
concluída. A Aspas está iniciando as obras de 
instalação dos meiofios e do pavimento Unistein a 
partir da Ponte. 
 

Reformas de emergência no pavimento atual 
Em alguns locais, mesmo sendo possível o tráfego com 
o piso molhado, as enxurradas fortes dos últimos 
períodos chuvosos arrancaram grande parte das 
pedras e a largura do pavimento não está permintindo 
a passagem de dois carros, o que tem sido alvo de 
reclamações dos moradores.  
 

Por solicitação dos associados, a Aspas está analisando 
cada caso apresentado e providenciando uma solução, 
nos limites orçamentários disponíveis, enquanto não é 
possível a troca do pavimento, prevista para todo o 
condomínio. Um exemplo disso, é o que está sendo 
feito no momento em um trecho da Alameda da 
Felicidade, com o alargamento do pavimento, 
instalação de meiofios e drenagem superficial.  

Portaria B 
Na área da portaria B, 
foram realizados 
também serviços de 
melhoria no piso, 
alargamento da via e 
colocação do meiofio. 

 

A ASPAS ESTÁ INVESTINDO EM SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA NO PASÁRGADA. CASO TENHA ALGUMA SUGESTÃO 
PARA MELHORAR AINDA MAIS NOSSOS SERVIÇOS, ENVIE UM E-MAIL PARA ASPAS@PASARGADA.ETC.BR 

Missa no Pasárgada 
Nesta terça-feira, dia 11 de agosto, às 20h, terá missa no 
espaço do antigo Restaurante. Participe! 

 
 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 4.992,00 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 1.374,89 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 1.104,95 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 405,79 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.766,41 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 9.426,00 

TOTAL R$ 20.070,04 

CONSUMO TOTAL 7.537 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,66287 
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Associados debatem sistema de abastecimento de água e 
utilização do espaço do restaurante em Reunião Aberta da Aspas 
 

No último sábado, dia 01 de agosto, 
aconteceu uma Reunião Aberta da 
Aspas para debater o Projeto da 
Água e a utilização do salão do 
Restaurante pela associação.  
 

O associado Antônio Augusto, que é 
geólogo, explicou que análises de 
água realizadas em quatro amostras 
 (duas no Córrego Tamanduá e em 
dois reservatórios, os da Manuel 
Bandeira e o da Mata), assim como 
análises anteriores feitas pela 

Copasa e Prefeitura de Nova lima, indicam seu não enquadramento no Padrão de Consumo 
Humano, assim, é recomendável que cada associado tenha um filtro instalado em sua residência. 
 

No encontro, o geólogo deu sugestões para a melhoria da qualidade da água no Pasárgada e para o 
aumento do volume disponível, já que as atuais captações trabalham no limite. Ele vê como 
necessária a abertura de outro poço artesiano, além do já existente na Alameda Estrela da Vida 
Inteira, e a construção de novas caixas d’água para armazenamento, com capacidade de 50 mil litros 
cada uma.  
 

Em sua apresentação, Antônio Augusto informou que entre as fontes possíveis de contaminação 
podem estar fossas do Pasárgada, especialmente aquelas situadas sobre rochas quartzíticas, a 
criação de animais domésticos, fezes de animais silvestres, usos de herbicidas em jardins e graxas e 
óleos provenientes de bombas e/ou veículos. 
 

A questão da água será detalhada e levada para debate em Assembleia para que todos os 
associados possam decidir sobre as providências a serem tomadas.  
 

De imediato, a Aspas está levantando os tipos de filtros existentes no mercado e a possibilidade de 
realizar uma compra coletiva.  
 

Utilização do espaço do antigo restaurante 
 

Sobre esta questão, o presidente Manoel Ambrósio informou que existem várias sugestões para a 
utilização do espaço do antigo restaurante tais como: uso para o funcionamento da administração 
da Aspas, reuniões da comunidade, e utilização para eventos que congreguem os próprios 
associados. 
 

Após diversas colocações sobre esta questão, se obteve o consenso que a comunidade gostaria que 
a administração ocupasse o espaço e que somente uma parte do restaurante poderia ser utilizada 
para eventos específicos para a Aspas, como por exemplo, assembléias, reuniões, oficinas, cursos, 
confraternizações da Aspas, restringindo o máximo possível o horário e evitando causar incômodos 
aos vizinhos.  
 

  


