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As obras do calçamento nas Ala-
medas das Flores e Versos já foram 
realizadas em um terço dos respec-
tivos trechos programados para a 
etapa atual. Na Alameda Flores já 
foi executada a depressão para esco-
amento das águas pluviais, no local 
mais baixo do trecho, com peças de 
intertravado na cor vermelha, como 
informado anteriormente. Portan-
to, alertamos às pessoas que passam 
pelo local para fazê-lo em baixa ve-
locidade.

A Aspas faz, semanalmente, o reco-
lhimento dos resíduos verdes (folhas 
e pequenos galhos provenientes da 
limpeza e poda em jardins) para os 
associados. Como o trator está sendo 
muito utilizado para auxiliar na obra 
do piso intertravado, foram definidos 
os dias de coleta de resíduos verdes 
dentro da seguinte programação: 

QUINTAS-FEIRAS nas Alamedas:
• Estrela da Vida Inteira e todas as 
terciárias partindo dela.
• Poesia e todas as alamedas dentro 
da região da Mata.
• Alameda das Flores
• Avenida Manuel Bandeira até Poesia

SEXTAS-FEIRAS nas Alamedas: 
• Madrigais
• Aurora
• Ternura 
• Versos 

• Luar 
• Vida
• Felicidade

• Avenida Manuel Bandeira da Ala-
meda da Poesia até a portaria B

A Aspas entrou em contato com a 
Prefeitura de Nova Lima (PMNL), 
por várias vezes, solicitando a subs-
tituição das lâmpadas queimadas nas 
alamedas do Pasárgada. A informação 
que obtivemos junto à PMNL é de 
que ainda não foi finalizado o pro-
cesso licitatório para a contratação de 
empresa para a prestação desses ser-
viços. Assim, a prefeitura só realizará 
a substituição das lâmpadas após a 
definição da prestadora.
A nosso ver, essa resposta é lamentável, 
já que o art. 149-A da Constituição Fe-
deral estabelece o seguinte: “Art. 149-A 
Os Municípios e o Distrito Federal pode-
rão instituir contribuição, na forma das 
respectivas leis, para o custeio do serviço 
de iluminação pública, observado o dis-
posto no art. 150, I e III. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 39, de 2002) 

Parágrafo único. É facultada a cobrança 
da contribuição a que se refere o caput, 
na fatura de consumo de energia elétrica.”
Como se trata de contribuição, de tri-
buto vinculado, ou seja, que somente é 
devido o pagamento caso o serviço seja 
efetivamente prestado pelo Município, 
por orientação da nossa assessoria ju-
rídica, a Aspas irá fazer uma consulta 
junto à Cemig. Na hipótese da co-
brança da contribuição de iluminação 
pública estar sendo feita na conta de 
luz, a Aspas verificará a possibilidade 
de desmembramento da conta. Com a 
separação, os moradores passariam a 
pagar apenas o valor devido à Cemig, e 
não aquele que é devido ao município 
de Nova Lima, a título de contribui-
ção de iluminação pública. Assim que 
tivermos um retorno da distribuidora, 
informaremos a todos.  

PARCERIA 
A Aspas fechou uma parceria 
com a Tirol Plantas, na qual 
o associado da Aspas tem des-
conto de 10% em qualquer 
produto adquirido na empre-
sa. A Tirol cobre, também, or-
çamentos formais apresenta-
dos pelo associado. A aquisição 
de produtos, tais como ester-
co, adubo, grama, em grande 
quantidade pode ser admi-
nistrada pela Aspas em favor 
dos associados, mantendo-se 
o desconto de 10%. Quem ti-
ver interesse em adquirir estes 
produtos em uma compra co-
letiva, basta procurar a Aspas 
para mais informações.

VENDA DE MOTO
A Aspas está vendendo uma 
moto da associação - Honda 
CRF 150cc. Quem se interessar, 
pode procurar a administração 
e falar com o gerente, Reiler 
Márcio pelos telefones:  3547-
7001 ou 98254-2121. Aproveite, 
veículo em bom estado e preço!

Calçamento 

Substituição de lâmpadas queimadas  
no Pasárgada

COLETA DE RESÍDUOS VERDES
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Assim os associados devem se pro-
gramar e solicitar junto à Aspas o re-
colhimento desses resíduos em sua 
residência, conforme a programação 
acima. Caso a demanda seja grande e 
não seja possível recolher todos os re-
síduos programados, estes serão reco-
lhidos no sábado ou ficarão na espera 
do novo dia de coleta.
Lembramos que resíduos prove-
nientes da limpeza de lotes e galhos 
grandes não são coletados gratuita-
mente pela Aspas. Caso solicitado, 
este serviço será cobrado à parte 
pela associação ou deve ser con-
tratada uma empresa especializada 
para o recolhimento. 
Ressaltamos que, os resíduos verdes 
podem ser aproveitados pelos pró-
prios moradores para a produção de 
adubo para hortas e jardins. Caso 
tenha interesse em saber como pro-
duzir o composto orgânico, entre 
em contato com Aspas que iremos 
orientá-lo!

Alameda dos Versos


