
ASPAS INFORMA

Se você é morador do Pasárgada e ain-
da não transferiu seu TÍTULO, tem o 
prazo até o dia 04 de maio 2016 para 
fazê-lo.
Todos os moradores, inclusive de con-
domínios horizontais, que moram em 
Nova Lima há três meses e ainda não 
transferiram o título podem solicitar a 
atualização do domicílio eleitoral.
Quanto maior a nossa representativi-
dade onde moramos, mais chances de 
colocarmos pessoas compromissadas 
com a nossa realidade e que possam 
nos representar de fato em nossas ne-
cessidades e reivindicações.

O processo é rápido e simples. Basta 
ter em mãos a Carteira de identidade 
com CPF e comprovante de endereço. 
Para maiores informações, seguem 
as coordenadas do Cartório Elei-
toral em Nova Lima: Rua Marquês 
de Sapucaí, 29, Centro, Nova Lima. 
Tel:(31)3541-3206/Fax:(31)3541-3206
E-mail: zona194@tre-mg.jus.br
E para o Pasargadense que achar mais 
cômodo,  no dia 17 de abril, haverá 
um plantão no Alphaville de recadas-
tramento e transferência, na Avenida 
Princesa Diana, 35. 

A Aspas pensando numa maior tran-
quilidade dos moradores, iniciará em 
breve treinamento com os vigilantes e 
os cães de guarda que serão contrata-
dos como apoio.  Esse treinamento e 
procedimento dará  maior segurança 
tanto para a comunidade como para os 
vigilantes em suas rondas. 
Os cães são treinados para essa função 
específica por uma empresa responsá-
vel, que o faz para vários condomínios 
ao redor de Pasárgada, como o Retiro 

das Pedras, Condomínio Residencial 
Jardim Monte Verde, entre outros. 
Os cães têm acompanhamento siste-
mático de veterinários, recebendo to-
dos os cuidados básicos de atenção e 
convívio, dos quais eles necessitam. E 
a Aspas providenciou a reforma dos 
canis atendendo as normas internacio-
nais de bem estar animal.
Para maiores informações sobre o 
assunto acesse o site: www.ciacaes.
com.br

Fazemos aqui uma correção do comuni-
cado que foi enviado sobre a realocação 
do container que está como suporte da 
portaria. Esse transporte será feito na 
sexta feira, 08 de abril, pelo associado 
Rodrigo Mendes, morador da Aurora. 
Ele se prontificou a prestar esse serviço 
sem custos para a ASPAS. Lembramos 
que essa mudança foi decidida na últi-
ma reunião aberta do dia 30 de janeiro. 
Agradecemos por mais esse associado 
que generosamente dedica um pouco 

do seu tempo e trabalho ajudando no 
bem comum do Pasárgada.
E em tempo, aproveitamos para agrade-
cer ao associado Fernando Ciccarini e 
seu funcionário pela assessoria na área 
administrativa/financeira da ASPAS.
Sempre bem-vindas as boas ideias e as-
sessorias feitas voluntariamente pelos 
moradores. Se você tiver alguma suges-
tão ou queira contribuir com algo entre 
em contato: comunicacao@pasargada.
etc.br

A ACH (Associação dos Condomínios 
Horizontais) representando tam-
bém a ASPAS, está estudando junto 
a seus advogados o melhor caminho 
para buscar uma redução no valor do 
IPTU. Já está em preparação ADIN – 
ação direta de inconstitucionalidade 
– via Ministério Público, contra o au-
mento das taxas de serviços públicos.
Paralelamente estamos tentando dire-
to com a prefeitura, respostas quan-
to aos aumentos e a possibilidade de 
uma revisão geral, no intuito de abai-
xar os valores.
Lembramos que essa ação não garan-
te que todos os IPTUs terão uma ta-
xação menor. 
Esperamos que antes da data limite 
para o pagamento único, dia 20 de 
abril,  já tenhamos uma posição da 
Prefeitura, podendo o contribuinte 
pagar com o desconto de 7% se o fizer 
em parcela única. Pedimos que aguar-
dem pelo menos até o 15 de abril.

REFORMULAÇÃO DO SITE

Em breve faremos mudanças 
e uma atualização do SITE do 
Pasárgada. 
Estamos elaborando um ques-

tionário para que todos parti-
cipem com sugestões para um 
uso mais eficiente e produtivo. 
Contamos com a colaboração de 
todos!

DICAS E CUIDADOS PARA 
UMA BOA CONVIVÊNCIA
- Não colocar sacos de lixos fora 
dos horários de coleta e manter 
as lixeiras fechadas e limpas. (ho-
rários de coleta do lixo seco: seg/
qua/sex. Lixo reciclável: todas as 
terças. A coleta acontece somente 
pelas manhãs e começam as 8h). 
- Para os moradores que transi-
tam com seus cães pelas ruas, pe-
dimos a gentileza que os mante-
nham em guias e que saiam com 
sacos plásticos para recolher as 
fezes dos mesmos.
- Não depositar nos lotes vizinhos 
restos de construções e podas.
- Respeitar os limites de velocida-
de tanto nas alamedas do Pasár-
gada quanto na estrada de acesso. 
- Pedimos que aos moradores que 
as relações profissionais com os 
funcionários da Aspas se dêem de 
forma respeitosa e amigável. 

Transferência do Título de Eleitor

MAIS SEGURANÇA PARA TODOS!

Sobre o Container

IPTU
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