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Coloque em sua agenda: no próximo dia 24-10 (sábado), 
ocorrerá a  Assembleia Geral Ordinária para a eleição da 
Diretoria Executiva da Aspas e do Conselho Fiscal para o 
biênio 2016/2017. A eleição terá chapa única para a 
diretoria e até o momento, a Comissão Eleitoral não 
recebeu 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. Caso tenha interesse em fazer parte deste 
conselho, procure a Aspas e apresente sua inscrição. 
Participe deste processo democrático e ajude a melhorar 
ainda mais a atuação da Associação. 
 

Demonstrativo de custos da água 
Segue abaixo demonstrativo de custos da água no mês 
de setembro de 2015, que foi entregue à Aspas pela FFR, 
responsável pelo gerenciamento do sistema de 
abastecimento de água no Pasárgada.  

Andamento da obra do calçamento  
Foram iniciadas as 
obras na Alameda 
Flores, com a colocação 
dos novos meiofios. Foi 
verificado que em 
alguns pontos esta via 
não atingia a largura 

mínima de cinco metros, assim está sendo feito um 
alargamento para corrigir este problema de forma a 
atender as exigências de segurança e normas da 
Prefeitura de Nova Lima. A Aspas conta com a 
compreensão dos proprietários locais para realização 
deste ajuste, que terá que ser feito em todos os trechos 
do Pasárgada nos quais a via não atinja esta largura 
mínima exigida por lei. 
 

Os trabalhos na Alameda dos Horizontes prosseguem 
normalmente, tendo os moradores locais que acessar 
suas residências passando pela "porteira". A Aspas está 
programando com a 
empreiteira um possível 
incremento nas obras locais 
para minimizar este 
transtorno. Neste sábado, 
serão realizados serviços de 
troca de piso na Horizontes. Contamos com a 
compreensão dos moradores, pois a intenção é adiantar 
estes serviços antes do período de chuvas. 
 

 
 

 
  

FIQUE ATENTO! ESTAMOS ATRAVESSANDO UM PERÍODO LONGO DE SECA. EVITE O DESPERDÍCIO DE ÁGUA E SE PERCEBER 
ALGUM FOCO DE INCÊNDIO PRÓXIMO AO PASÁRGADA, AVISE IMEDIATAMENTE A NOSSA EQUIPE DE VIGILÂNCIA.  

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 4.375,17 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 1.954,55 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 1.294,57 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 930,56 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.628,97 
 

Compra da bomba de 5CV – 1ª 
parcela 

R$ 1.760,00 

Operadores, transporte e 
depreciação de equipamentos 

R$ 9.426,00 

TOTAL R$ 22.369,79 

CONSUMO TOTAL 8.682 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,58640 

 

Contrato de comodato 
A Aspas assinou no dia 01/09, com José Eustáquio Pimenta, 
o contrato de comodato por 30 anos da área de 10 mil 
metros quadrados ao lado da antiga horta comunitária, 
conforme aprovado pelos associados em Assembleia. Mais 
uma conquista da Associação e da comunidade que 
permitirá a utilização deste local como uma área de 
convivência para os associados. 
 

Missa - Na terça-feira, dia 20 de outubro, às 20h, terá 

missa no novo espaço da Aspas. 

 
 

Recolhimento do lixo 
Durante o período das obras de troca do piso, o caminhão 
do lixo não está passando nos trechos que sofrem as 
intervenções. Assim, a Aspas está buscando os sacos de lixo 
nesses locais com a pick up Fiat Strada para colocá-los para 
recolhimento na área da portaria. A equipe de campo foi 
orientada para que estes resíduos sejam acondicionados de 
forma correta, evitando que o lixo fique espalhado na área 
próxima à administração da Aspas até o momento do 
recolhimento pelo caminhão. 

 


