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COMUNICADO  
 

AGE aprova custos da nova portaria e define 
processo eleitoral 

 
 

Em Assembleia Geral Extraordinária da Aspas (AGE), no último sábado, dia 31 de agosto, que 
contou com a participação de 47 pessoas, a comunidade de Pasárgada aprovou por 
unanimidade os custos para a obra da nova portaria e a forma de pagamento pelos 
proprietários. O diretor Administrativo da Aspas, Manoel Ambrósio, apresentou o 
levantamento de custos de cada etapa do projeto, ressaltando que a FRR empreendedora, 
além da doação do terreno, irá se responsabilizar pela construção do prédio da 
portaria/cancelas e da cobertura.   
 
As obras de arrimo, terraplanagem e o calçamento deverão ser realizadas com recursos da 
Aspas, sendo o custo estimado em R$ 150 mil. Serão utilizados R$ 50 mil do Fundo de Obras e 
o restante (R$ 100 mil) será rateado entre todos os proprietários pagantes. Este valor será 
dividido em duas parcelas de R$120,00, com vencimento juntamente com as mensalidades de 
outubro e novembro. 
 
Para aproveitar o período de seca, a Assembleia autorizou a Aspas a começar as obras de 
arrimo e terraplanagem, utilizando o recurso estipulado do Fundo de Obras. Os trabalhos 
serão iniciados, assim que o projeto receber a aprovação pela Prefeitura Municipal de Nova 
Lima (PMNL) das licenças necessárias. Técnicos e equipe da prefeitura já visitaram o local para 
demarcação da terraplanagem. 
 
Regulamento Eleitoral  
 
Outro ponto debatido em Assembleia foi a regulamentação do processo para as eleições da 
diretoria executiva e Conselho Fiscal da Aspas, que acontecem no final deste ano. Como 
novidade em relação ao regulamento da eleição anterior, foi aprovada a formação de uma 
Comissão de Programa, com o objetivo de, em reuniões abertas, discutir um programa de 
gestão para o próximo mandato e formar uma chapa comprometida com esse programa, sem 
prejuízo da eventual formação de outras chapas. 
 
Na AGE foi formada a Comissão de Programa, com os seguintes associados: Rosa Bicalho, 
Hélio Dias, Cláudia Magalhães, Manoel Ambrósio e Humberto Passareli. 
 
Para a Comissão Eleitoral, conforme estipula o regulamento, a participação está aberta a 
associados que não estavam presentes na AGE e, também, a diretoria da Aspas irá convidar, 
até o dia 10 deste mês, associados para compor a Comissão (três membros titulares e três 
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suplentes). O grupo terá como função coordenar todos os trabalhos da eleição e fazer cumprir 
o Regulamento Eleitoral a partir da instauração do processo, por edital que deve ser lançado 
até o dia 23 de setembro. 
 
Confira o cronograma do processo eleitoral: 
 
23/09 - Instauração do processo eleitoral com publicação do edital 
03 a 13/10 - Prazo para inscrição de chapa e dos candidatos ao Conselho Fiscal 
18/10 - Prazo para que a Aspas possa expedir relatório sobre a situação dos membros da(s) 
chapa(s) 
23/10 - Prazo final para convocação da AGO para eleição da nova diretoria e Conselho Fiscal 
23/11 - Eleição 
 
 
 

Atenciosamente 
 

 

Diretoria da Aspas 

 

 


