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Uma eleição muito tranqüila
A eleição dos dirigentes da Asproeste para a
Gestão 2015/16, no domingo, dia 30/11,
transcorreu tranqüilamente, sem quisquer
incidentes, o que já era esperado, vez que havia
apenas uma chapa conocrrente.
A urna foi fechada exatamente às 17 horas,
quando a Comissão Eleitoral, formada por
Deusdete Mascarenhas (presidente), Fernando
Corassa, Gerci Silva e José Alexandre da Silva,
conferiu o número de eleitores presentes e o de
votos dados: 60 votaram na Chapa 1 e 01 anulou
o voto.
Com isto, a nova direção da Asproeste, a ser
empossada em janeiro/2015, e com mandato até
31/12/2016, é formada por Eduardo Guerra,
Djalma Nunes da Silva, Célio Brandalise e Leonardo
Bito, como presidente, vice, diretor administrativo e secretário, reeleitos, e João Carlos de
Souza Lopes e João Vicente Paranhos Motta, como
diretor financeiro e tesoureiro, eleitos.
O Conselho Deliberativo é formado por Aluizio
Carlos Vilela, Ruy Alves Lopes e Aylton Barbosa do

Mensalidade aumenta
De acordo com o determinado em Assembléia Geral,
a mensalidade de janeiro/2015 da Asproeste sofrerá
aumento equivalente ao aumento do INPC relativo ao
ano de 2014.
Até novembro, este aumento atingiu 6,34%, estando
estimado para algo em torno de 6,3% em dezembro, o
que significará uma aumento de aproximadamente R$
4,28 sobre a mensalidade atual de R$68,00.
Em reunião no último dia 05/12, a Diretoria Executiva
da Asproeste definiu o aumento, então, em R$4,00,
fixando a mensalidade a ser paga até o dia 28/02/2015
em R$72,00 (setenta e dois reais), mantendo-se o
desconto de R$10,00 para quem pagar até o dia 05, e
multa e juros para quem pagar após o vencimento.

A Comissão Eleitoral,
a votação e o presidente
reeleito,
Eduardo Guerra

Espirito Santo (titulares) e Margarita Aurelia B.
Castrillo e Antônio Márcio B. Maciel (suplentes).
E o Conselho Fiscal é formado por Sergio Murilo
F. da Matta, Celecino de Carvalho Filho e Nilson Pedro
M. de Araujo (titulares) e eSaul Márcio Nobre Maia
e Cláudio Delano Teixeira Nery (suplentes).

Um feliz Natal
junto com a família
e um 2015 repleto
de realizações
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Validando o cadastro
Nas próximas semanas, a Asproeste irá enviar email
a seus associados, nos seguintes termos: ' Antecipando
o processo de transferência de titularidade das
chácaras, uma das próximas etapas da
regularização, a Asproeste está otimizando o
cadastro de TODAS as chácaras do Lago Oeste e,
para isto, precisa da sua colaboração. Para validar
o seu cadastro, clique em ativar. Agradecendo sua
atenção, Eduardo Pinheiro Guerra, presidente."
Trata-se de mais um passo no sentido da modernização do processo administrativo-financeiro da
Asproeste, através do qual este processo se tornará
muito mais transparente, podendo ser acompanhado
diretamente pelo associado, que, mediante
senha pessoal, poderá, inclusive,
emitir seu boleto de pagamento
da mensalidade.
Mas, para que
isto comece
a ser efetivado, é
preciso que cada
um, ao receber o
email, clique em ativar.

Comissões de Serviços
Na gestão que ora se encerra, a Associação
conseguiu criar e por em atividade duas Comissões de
Serviços: a de Obras e a de Produção. A primeira, sob
coordenação do ex-presidente Wilson Auerswald,
trabalhou intensamente na reforma das ruas,. e a
segunda, sob responsabilidade do diretor administrativo,
Célio Brandalise, conseguiu reunir dezenas de usuários
de chácaras interessados em se tornarem produtores,
o que implicou, até, na reabertura da Feirinha da
Asproeste.
Na gestão que se inicia em janeiro, é intenção da
diretoria colocar em operação mais duas Comissões:
Meio Ambiente, para propor e conduzir projetos visando
a preservação ambiental do Lago Oeste, e Cultural/
Recreativa, para elaborar e coordenar atividades que
visem o congraçamento de associados e a comunidade
do Lago Oeste. A Asproeste convida os interessados
a participarem destas Comissões.
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INFELIZMENTE, A NOVA LICITAÇÃO
PARA RECAPEAMENTO DA DF-001 FOI
CANCELADA PELO DER-DF.

FBB aprova Empório

A FBB/Fundação Banco do Brasil aprovou a
liberação de recursos para construir o Empório Rural
do Lago Oeste, projeto que foi proposto pela Asproeste,
junto com a Secretaria de Agricultura do DF.
A obra será feita no
início de 2015, na entrada
do Lago Oeste, para
atender produtores e
ANOTE EM SUA AG
artesãos
do Lago
A 1° ASSEMBLÉIA GERAL DA AS
Oeste, Chapadinha,
SERÁ
DIA 1° DE MARÇO. COMPA
Contagem e Sobradinho,
cabendo seu gerenciamento à Asproeste.
Os atuais feirantes O atual e o futuro Empório do Lago Oeste
do Empório, devidamente informados pela direção da Associação das
condições para sua operacionalização, inclusive
os custos estimados com
segurança, energia e
gerenciamento, foram,
unanimemente, favoráveis ao empreendimento.

Coleta de lixo no Lago Oeste
2ª FEIRA: PAPEL/EMBALAGEM/VIDRO/METAL/
PLÁSTICO: ENSAQUE E DEIXE NA BAIA,
FORA DOS CONTAINERS
2ª, 4ª E 6ª FEIRAS: DEMAIS LIXOS NOS CONTAINERS
LIXO QUE NÃO É LIXO (COLCHÃO, CAMA, MESA,
FOGÃO, GELADEIRA, ETC): DEVE SER LEVADO
PARA A ASPROESTE NA ÚLTIMA SEMANA DO MÊS
LIXO ORGÂNICO (RESTOS DE COMIDA, FOLHAS,
GALHOS, MADEIRAS EM GERAL): DEVE SER
REUTILIZADO NA PRÓPRIA CHÁCARA
ENTULHO: O DESCARTE É RESPONSABILIDADE
DO PRÓPRIO USUÁRIO
NÃO JOGUE ENTULHO NAS BAIAS!
ANIMAIS MORTOS: LIGAR PARA O SLU RECOLHER
(3591-6723). HÁ MULTA PARA QUEM JOGAR NA
RUA (LEI N° 972/95 - GDF)

Acesse sempre o site da
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www.asproeste.
org.br

EM VIRTUDE DAS FESTAS DE FIM DE ANO,
A SECRETARIA DA ASPROESTE NÃO
FUNCIONARÁ NOS SEGUINTES DIAS:
DE 24 A 28/12/2014 E DE 31/12 A 04/01/2015
SE O ASSOCIADO NECESSITAR DE ALGUMA
INFORMAÇÃO NESTE PERÍODO,
FAVOR LIGAR PARA 9627-1168

