
ÚLTIMA ASSEMBLEIA DE ASSOCIADOS TEVE DEBATES E RESOLUÇÕES IMPORTANTES PARA O PASÁRGADA!

E todo associado que desejar acompa-
nhar a gestão da Aspas pode, a partir 
de agora, contar com um novo recurso. 
Foi afixado, na sede da associação, um 
mural detalhando o andamento das 
receitas e despesas da Aspas. Aproveite 
essa ferramenta de comunicação e fi-
que por dentro do gerenciamento do 
Pasárgada.

No último sábado, os associados se 
reuniram em assembleia para debater 
pautas sobre a gestão do Pasárgada, 
com resoluções bastante positivas. O 
Conselho Fiscal da Aspas, representa-
do pelo associado Manoel Ambrósio, 
apresentou um parecer sugerindo 
alguns ajustese aprovou as contas da 
associação em 2016. Em seguida, o 
diretor administrativo, Alfredo Veiga, 
apresentou o estudo para a redução 
déficit para a Aspas na manutenção 
do serviço de van, demonstrando 
que não há possibilidade de reduzir 
o valor do contrato, mas esclarecen-
do que novo contrato foi feito com 
maior segurança jurídica para a AS-
PAS. Apresentou também os resul-
tados da campanha pela diminuição 
da inadimplência, demonstrando que 
somente 30 unidades aderiram à cam-

No fim do ano haverá votação para a es-
colha dos novos gestores da Aspas, que 
trabalharão no biênio 2018-2019. O 
processo eleitoral já teve início e estão 
abertas as inscrições para a composição 
da comissão eleitoral. Esse grupo fica-
rá responsável por coordenar a eleição 
para a próxima diretoria da associação. 
Fique atento ao cronograma das outras 
etapas, no site e nas redes sociais do Pa-
sárgada, e participe!

Traga seus cães e gatos para vacinar 
amanhã, 12 de agosto, na portaria 
principal do Pasárgada.  Os técnicos 
da prefeitura de Nova Lima vão aten-
der de 8h30 às 16h30. A raiva é uma 
doença fatal, provocada por um vírus, 
podendo ser transmitida de animal 
para animal e também para os seres 
humanos por meio de mordida. Pro-
teja você e seu animal!

As obras do Parquinho do Riachinho, 
que fica na ponte de acesso à Mata, 
ainda não foram concluídas. A inter-
dição é necessária porque os brinque-
dos estão sendo lixados e enverni-
zados.  Em compensação, em pouco 
tempo, as crianças do Pasárgada terão 
um parquinho novinho em folha para 
se divertirem!  

Lembre-se de que há ponto de cole-
ta de óleo de cozinha, no Pasárgada.  
Basta armazenar o óleo, já frio, em 
garrafa PET, e entregá-la na Aspas. 
É uma atitude simples, que elimina 
o descarte de óleo nas redes pluviais 
e de esgoto, evitando danos ao meio 
ambiente.
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GESTÃO À VISTA ASSEMBLEIA POR MELHORIAS

ConViver
A todos os pais do Pasárgada, a 
Aspas deseja que sejam inspi-
ração para seus filhos, estimu-
lando-os não a terem o melhor 
desempenho acadêmico, mas 
sentarem ao lado dos que es-
tão sozinhos, a oferecem aju-
da, a encorajarem os que pre-
cisam, a se colocarem no lugar 
do outro e procurarem fazer o 
bem, sem olhar a quem.

panha. Os associados votaram pela 
prorrogação da campanha por mais 
seis meses, exclusivamente em re-
lação lotes que estão inadimplentes, 
uma vez que há suspeita de que os 
proprietários não tenham recebido a 
correspondência comunicando sobre 
as formas de pagamento.
Também houve concordância unâni-
me sobre outras duas pautas, coloca-
das em votação pela diretora-presi-
dente, Flávia Stortini: análise jurídica 
sobre a legalidade da locação da sede; 
autorização para contratação do ad-
vogado para as providência judiciais 
quanto a inadimplentes. As soluções 
encontradas nessa reunião só refor-
çam que a participação de todos é 
fundamental para o bem comum. So-
mente mobilizados, vamos contribuir 
para um Pasárgada melhor!


