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COMUNICADO  
 

Obra da Portaria A  
 

Prezados Associados 
 
Servimos do presente comunicado para prestar informações de interesse imediato de todos 
nós. 
 

Como é de conhecimento de parte dos associados, assumimos, efetivamente, a direção da 
Aspas no último dia 04 e nos deparamos com alguns problemas que demandam urgente 
solução, dentre eles, a alteração do local da atual portaria. 
 

Esta Diretoria procurou conhecer melhor o assunto antes de tomar qualquer decisão. Em 
reuniões na Prefeitura de Nova Lima e com a Arquiteta Thaís - responsável técnica pelo 
projeto da nova portaria e que vem acompanhando a evolução da aprovação da obra junto ao 
município de Nova Lima - obtivemos a informação de que a aprovação da planta da área  junto 
ao Setor de Cartografia já está em fase final e que, após essa autorização, o projeto poderá ser 
protocolado para alvará de construção. 
 

Portanto, acreditamos já se aproximarem o fim da batalha burocrática junto ao município de 
Nova Lima e, por consequência, o início das obras de construção da nova portaria no local e o 
projeto já aprovados em AGE de associados. 
 

Por outro lado, nos foi instruído pela referida arquiteta retirar a cancela colocada junto ao 
contêiner, mantendo no local somente cones, até a finalização das obras. 
 

Desta forma, informamos que a cancela será recolocada em seu local original, voltando o 
controle de entrada e saída de veículos e pedestres a ser feito na portaria A. O procedimento 
acontecerá nesta sexta-feira, próximo dia 15. 
 

Até a reunião aberta que ocorrerá no dia 30-01-16, com início às 10 horas, na sede da Aspas, 
será mantida, inclusive por sugestão dos funcionários vigilantes, uma “pré-portaria”, que 
funcionará no local do contêiner. 
 
Pedimos, pois, especial paciência em razão do transtorno. 
 

 
Atenciosamente 

 
 
 

Diretoria da Aspas 
 

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

