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No dia 30 de janeiro (sábado), às 10h, será realizada na 
sede da Aspas uma Reunião Aberta com os associados 
para tratar da nova portaria. Não deixe de participar, 
expor sua opinião e dar sua sugestão. Esperamos por 
você! 
 

Obra da portaria 
Conforme divulgado em comunicado do último dia 13, a 
diretoria da Aspas, depois de algumas reuniões, obteve a 
informação de que está próxima a aprovação da planta 
da área  junto ao Setor de Cartografia. Aprovada, dar-se-
á entrada na aprovação do projeto construtivo para 
obtenção do necessário alvará. Foi orientado, pela 
arquiteta responsável, a retirada da cancela colocada 
junto ao contêiner, mantendo no local somente cones, 
até a finalização das obras. Desta forma, a cancela 
voltou hoje (sexta-feira – 15/01) para o local original da 
portaria A, assim como o controle de entrada e saída de 
veículos e pedestres.  
 

Até o dia da reunião aberta, será mantida, inclusive por 
sugestão dos funcionários vigilantes, uma “pré-portaria”, 
que funcionará no local do contêiner. 

Obra do calçamento 

A AGE do dia 14/11/2015 decidiu pela continuidade da 
obra do calçamento e da arrecadação da taxa de R$120,00 
referente ao projeto, durante 12 meses, para completar os 
trechos críticos faltantes e instalar o piso intertravado em 
200 metros de cada artéria secundária à Avenida Manuel 
Bandeira. Também ficou decidido o redirecionamento do 
trecho de 200 metros a ser instalado na Alameda da 
Poesia para a via terciária Alameda Flores, considerando 
que a Poesia foi, até então, a mais contemplada com o 
novo calçamento.  
 

A colocação do piso intertravado em 200 metros de cada 
artéria secundária permite que o maior número possível 
de usuários desfrute dos benefícios do novo calçamento. O 
programa geral poderá sofrer pequenas alterações em 
função de necessidades técnicas e operacionais, que serão 
sempre informadas com antecedência à comunidade, 
assim como será divulgado o cronograma de execução. Os 
trechos críticos faltantes serão programados para 
execução em período de seca, devido às condições locais. 
 

Importante esclarecer que, com a colocação do novo piso, 
o calçamento fica, pelo menos, 15cm mais alto do que o 
original. Por isso, é necessário refazer a maioria das 
entradas de garagem para evitar que a enxurrada entre 
pelas casas e/ou que o fundo dos veículos raspem no piso. 
Algumas garagens são refeitas com a própria pedra já 
utilizada pelo proprietário do imóvel. Já outras, com 
concreto e/ou peças do novo pavimento, o que for mais 
apropriado e/ou mais barato, sempre em comum acordo 
com o respectivo proprietário.  
 

Ainda em razão da colocação do novo piso, são 
necessárias algumas intervenções temporárias, buscando 
a redução da velocidade de escoamento da água e do 
próprio tráfego de veículos, no pavimento atual existente. 
Para isso, são instaladas algumas valas, a exemplo da 
colocada na Alameda da Vida Inteira, mas que terão 
soluções definitivas quando da instalação do novo piso no 
restante da via.  
 
 

 

 

 
  

SE PRECISAR DE AJUDA OU PERCEBER SITUAÇÕES DE RISCO, LIGUE PARA A VIGILÂNCIA DA ASPAS, QUE FUNCIONA 24H. 
OS TELEFONES DA PORTARIA A SÃO: OI – 3547-7000 E ALGAR - 3517-9302. PORTARIA B SÃO: 98864-8520 E 3547-7655 

 

Errata - Mensagem da nova diretoria 
No último Aspas Informa, publicamos uma mensagem da 
nova diretoria, na qual informava que a chapa eleita 
assumiu a direção da Aspas no dia 01 de janeiro. Esta é a 
data que consta na ata da Assembleia de eleição, porém a 
diretoria assumiu, de fato, no primeiro dia útil do ano, ou 
seja, dia 04 de janeiro. 

 

Agradecimento ao associado 
voluntário 

Dando início ao programa ASSOCIADO VOLUNTÁRIO, 
agradecemos ao associado Geraldo Salvador Pessoa, ex-
diretor da Aspas, que, com toda sua capacidade técnica 
e habilidade no trato pessoal, vem mantendo em pleno 
andamento a substituição do calçamento original pelo 
piso intertravado. Esperamos contar com sua 
permanente e ativa participação até a finalização do 
projeto. Convidamos a todos os associados a participar 
dessa nova família. 

Missa no Pasárgada 
No domingo, dia 17 de janeiro, haverá missa, às 18h, na 
sede da Aspas. Participe! 


