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Eleições - Biênio 2016/2017 
A Comissão Eleitoral – 2015, composta pelos associados 
Mônica Beatriz de Mingo Lussy, Hélio Dias da Silva e 
Marco Aurélio Surette, recebeu no prazo regulamentar a 
inscrição de chapa única para as eleições da Diretoria 
Executiva da Aspas para o biênio 2016/2017, composta 
pelos seguintes associados nos cargos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As eleições ocorrerão em Assembleia Geral no próximo 
dia 24 de outubro. Até o momento, não houve nenhuma 
inscrição para o Conselho Fiscal, que deve ser composto 
por três membros efetivos e três suplentes dos mais 
votados, admitido o registro individual dos candidatos. 
Quem tiver interesse em fazer parte deste conselho, 
deve procurar a Aspas e apresentar sua inscrição. 
 
 

 
 

Obra do calçamento – acompanhe! 
Até o final da 
semana serão 
terminadas as obras 
de pavimentação da 
Alameda Cantigas, 
restando apenas 
fazer a limpeza de 
pista e de entulhos. 
Na Alameda dos 
Horizontes, a pavimentação já atingirá de 25% a 30% do 
trecho crítico previsto até o final da semana. 
 

Já o trecho crítico da Alameda das Flores (entre os 
números 745 e 785) está planejado para ser executado 
após o término da obra na Cantigas. A Aspas está 
providenciando todos os materiais necessários para a 
realização da intervenção neste local, onde será 
necessário interromper o tráfego, pois os materiais só 
podem ser descarregados na própria rua. Há alternativa 
de acesso, porém solicitamos a compreensão dos 
proprietários que se situam neste local para os 
transtornos ocasionados no tráfego, lembrando que  
nosso encarregado, Jair Pereira, estará presente para 
ajudar a solucionar possíveis dificuldades de acesso 
nesta via.      

Bazárgada foi um sucesso 
O Bazárgada da Primavera, que aconteceu no último  
sábado, dia 03 de outubro, foi um grande sucesso. Nesta 
edição, 17 expositores apresentaram e comercializaram 
seus produtos no condomínio. Foi possível encontrar 
excelentes opções de presentes, decoração, obras de 
arte, produtos alimentícios caseiros com ótimos preços. 
Além disso, foi uma excelente oportunidade para 
encontrar os vizinhos e amigos para um bom bate-papo 
e confraternização, em um ambiente agradável e 
descontraído. A intenção é realizar no dia 05 de 
dezembro o Bazárgada de Natal. 
 

 
  

DESCULPE PELOS TRANSTORNOS NO TRÁFEGO INTERNO. ESTAMOS EM OBRAS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DO 
CALÇAMENTO EM PONTOS CRÍTICOS DO PASÁRGADA. CONTAMOS COM SUA COMPREENSÃO! 

Diretor presidente – Flávia Stortini de Souza Cruz 
Diretor Administrativo – Stephan Silveira Bolling 
Diretor Adjunto Administrativo – Rafaela Simoni Fagundes 
Lopes Vale 
Diretor Financeiro e de Contabilidade – Marcello Ribas Lyra 
Diretor de Infraestrutura – Cristianne Parizzi Caldeira Brant 
Diretor de Meio Ambiente – Patrícia Angélica Gonçalves 
Jorge Vasconcelos 
Diretor Adjunto de Meio Ambiente – Antônio Augusto 
Seabra Gomes Júnior 
Diretor de Comunicação e Divulgação – Eneida Oliveira 
Dechery 
Diretor de Fiscalização e Segurança – Cláudia Maria Vieira 
Magalhães 

  

 

Alameda Horizontes 

Devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das 
Crianças, no dia 12 (segunda-feira), o escritório da Aspas 
estará fechado. Não serão permitidos serviços em canteiros de 
obras neste dia para não atrapalhar o sossego dos moradores. 
Estes trabalhos poderão retornar normalmente na terça-feira, 
dia 13. No sábado, o escritório da Aspas funcionará 
normalmente. 
Van - Na segunda-feira, o serviço de van circulará com o 
horário de domingo. Confira a tabela de horários no nosso 
site: www.pasargada.etc.br 
 

Aproveite o feriado para serenar a mente, fazer caminhadas 
pelo Pasárgada, desfrutar da natureza local, reunir as crianças 
para brincar no parquinho e ou na área do mirante. Bom 
feriado e bom descanso a todos! 
 

Recolhimento de resíduos verdes 
Lembramos que a Aspas não recolhe mais o resíduo 
verde, fruto de podas e limpezas de lotes. O 
proprietário deverá contratar estes serviços por meio 
de terceiros. Nossa equipe continua a realizar, sem 
custo nenhum para os associados, o recolhimento do 
resíduo verde fruto de rastelamento de jardins. Esta 
coleta deve ser agendada junto à Associação. 

 

Feriado 
Confira o funcionamento 
dos serviços 

 

http://www.pasargada.etc.br/

