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Assembleia Extraordinária da Aspas 

Neste sábado, dia 09 de maio, tem Assembleia Geral 
Extraordinária da Aspas, às 10h, no espaço onde 
funcionava o restaurante. Conforme o edital já 
divulgado, será tratada a seguinte pauta: 
- Implantação do projeto de troca do calçamento 
interno; 
- Continuidade de arrecadação para a troca do 
calçamento. 
 

Não deixe de participar! 
 

Respeito aos funcionários 
Um condomínio vive de 
pessoas e os funcionários 
são o pilar que faz com 
que tudo permaneça 
transcorrendo 
corretamente. Investir neles é uma forma de 
melhorar a qualidade de vida e o bem-estar de 
todos. A diretoria da Aspas tem buscado sempre 
valorizá-los, não só com remuneração justa, como 
também oferecendo um ambiente de trabalho 
saudável e oportunidades de formação profissional, 
com os treinamentos proporcionados. Nesta relação, 
o morador também precisa fazer sua parte e tratar 
com respeito nossas equipes da administração, de 
campo, de Segurança (vigilantes e porteiros) e os 
membros da diretoria, acatando suas orientações e 
colaborando com o trabalho realizado por eles. Você 
pode até não concordar com alguma regra ou 
funcionamento da associação, mas trate os 
funcionários e diretores com respeito, eles estão 
apenas cumprindo o seu trabalho. Contamos com a 
atenção de todos!        

  
 
 

Bombas para assustar cães 
A Aspas tem recebido 
denúncias de que alguns 
moradores estão soltando 
bombas para inibir o latido dos 
cães. Ressaltamos que este tipo 
de atitude, além de  assustar as 
pessoas e desrespeitar as 
regras de boa convivência com 
a vizinhança, é extremamente prejudicial aos animais, 
tanto domésticos, como silvestres, que acabam fugindo 
apavorados. Pedimos que, ao invés de adotar essa 
conduta, procure o proprietário do cachorro, expondo o 
seu incômodo e solicite a ele as providências necessárias 
para solucionar a questão. “É conversando que a gente se 
entende!” 
Demonstrativo de custos da água 
Segue abaixo demonstrativo de custos da água no mês 
de Abril de 2015, que foi entregue à Aspas pela FFR, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada. 
 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 4.838,45 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 940,41 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 802,98 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 170,76 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.228,28 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 9.426,00 

TOTAL R$ 18.406,88 

CONSUMO TOTAL 6.288 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,92730 
 

 

Missa no Pasárgada 
Devido às comemorações pelo dia de Nossa Senhora 
de Fátima, não haverá missa no Pasárgada nesta terça-
feira, dia 12 de maio. A celebração acontecerá na igreja 
do Vale do Sol, na quarta-feira, dia 13, às 19h30. 

 
 

A ASPAS LEVA PARA DEBATE NAS ASSEMBLEIAS OS ASSUNTOS DE MAIOR INTERESSE DA COMUNIDADE. NÃO DEIXE 
DE PARTICIPAR! ESTE É UM IMPORTANTE ESPAÇO QUE FAZ VALER A DEMOCRACIA E A VONTADE DA MAIORIA.  

  
 

Apoio ao transporte 
Para não deixar funcionários dos associados sem 
transporte, a Aspas está dando apoio à Van, nos dias de 
chuvas, pois em alamedas mais íngremes a Van não está 
conseguindo subir para fazer a rota interna, já que o piso 
está bastante escorregadio. Assim a equipe da Aspas, 
sempre que possível, utiliza a pick-up para conduzir as 
pessoas até a Van, realizando algumas vezes mais de uma 
viagem.  

 

 


