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Reunião aberta sobre a nova portaria  

No dia 30 de janeiro 
(sábado), às 10h será 
realizada na sede da 
Aspas, uma Reunião 
Aberta com os associados 
para debater sobre a nova 
portaria, tirar dúvidas e 

propor melhorias. Não deixe de participar, expor sua 
opinião e dar sugestões. Esperamos por você! 
 

 
 

Andamento da obra do calçamento 

Conforme determinado no planejamento do projeto de 
substituição do piso interno, restam poucos dias para se 
concretizarem os trechos programados. Na Alameda da 
Vida Inteira, os trabalhos serão encerrados de três a 
quatro dias úteis e na Alameda da Aurora, de oito a 10 dias 
úteis.  

A Aspas iniciou os estudos de planejamento físico-
financeiro para liberação dos próximos trechos, de acordo 
com o que foi determinado pela assembleia e 
considerando ainda o período chuvoso. 
 

Demonstrativo de custos da água 
Abaixo o demonstrativo de custos da água no mês de 
dezembro de 2015, entregue pela FFR, responsável pelo 
sistema de abastecimento de água no Pasárgada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

LEMBRE-SE SEMPRE: DIANTE DE QUALQUER ATITUDE SUSPEITA AVISE A VIGILÂNCIA DA ASPAS. ESTE SERVIÇO FUNCIONA 24H. 

OS TELEFONES FIXOS DA PORTARIA/CONTAINER SÃO: OI -  35477000   e   ALGAR -   3517-9302 

Conta da Cemig – identificador 
6.599.132.5 Poço artesiano 

R$ 4.109,52 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 1 

R$ 1.134,27 

Conta da Cemig – identificador 
6.597.356.2  Caixa 2 

R$ 822,96 

Conta da Cemig – identificador Av. 
Manuel Bandeira 1.020 

R$ 515,30 

Conta da Cemig – identificador 
6.012.388.2  Nascente Mata 

R$ 2.132,25 
 

Operadores, transporte e depreciação 
de equipamentos 

R$ 8.926,00 

TOTAL R$ 17.640,30 

CONSUMO TOTAL 6.435 m3 

PREÇO POR M3 R$ 2,74131 

 

Área do associado no site da Aspas 
Você já fez o seu cadastro na área de associado no site 
da Aspas? Se ainda não fez, basta acessar o endereço 
www.pasargada.etc.br – área do associado – Criar uma 
conta. É simples e rápido e após a confirmação de seus 
dados, seu acesso é liberado.  
 

Neste espaço, você tem acesso a todos os informativos 
enviados pela Aspas, às Atas das Assembleias, aos 
Relatórios de Gestão e poderá também tirar segunda via 
de boletos, com acesso direto para  o site da Pacto 
Administradora. Com o seu login de associado, você 
poderá também anunciar gratuitamente diversos 
produtos na área de Classificados, desde a venda ou 
aluguel de imóveis, carros, até utilidades domésticas em 
geral. Confira nosso site e faça seu cadastro! 

 

Mensagem da nova diretoria 
 

Prezados associados,  
 

Assumimos a direção da Aspas no último dia 01 e já nos 
deparamos com uma série de problemas que 
demandam soluções a curto prazo. Estamos nos 
inteirando melhor da situação para que possamos dar o 
mais rápido tratamento. 
 

Reunimo-nos nesta semana com técnicos da Prefeitura 
Municipal de Nova Lima para buscar a solução definitiva 
para a nova portaria e, ao mesmo tempo, estamos 
procurando soluções que minimizem os transtornos 
causados pela mudança do seu local. Por isso, se faz 
necessário marcar uma reunião aberta com a 
comunidade para discutirmos em conjunto a melhor 
estratégia. A participação dos associados nas decisões 
desta diretoria é o norte central da nossa atuação e por 
isso contamos com a presença de todos. Estamos 
abertos ao diálogo e atentos às demandas. Pedimos, no 
entanto, um pouco de paciência para que não tomemos 
atitudes precipitadas e impensadas, evitando assim 
custos desnecessários.  
 

Informamos que estamos, também, buscando por uma 
auditoria externa nas contas da direção anterior como 
determina o nosso estatuto. 
 

Uma reunião com a Vale já está sendo agendada para 
tratar da parceria na busca de urgente melhoria da 
segurança nas divisas do Pasárgada com a empresa.  
 

Estes são os assuntos de imediato interesse dos 
associados e que, podem ter certeza, em breve 
receberão um retorno prático e objetivo. Por fim, 
estamos apenas há uma semana na direção de nossa 
associação e contamos com a maior proximidade de 
todos os associados. 

 

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

