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Lago Oeste está geo-referenciado
No último dia 21/11, a Asproeste deu por encerrados os trabalhos de geo-referenciamento do

Núcleo Rural Lago Oeste, mais uma etapa vencida do longo processo de regularização da região,
que vem se  desenvolvendo desde março de 2005, quando foi assinado um convênio entre a Associação,
representando os usuários das chácaras , e a então GRPU, hoje SPU-DF, representando a União.
A Greentec, contratada pela Asproeste para realizar os trabalhos,  entregou as pranchas geral e
detalhada da região,  bem  como  os memoriais descritivos de 874 chácaras com até 2,7 ha e 235
com mais de 2,7 ha cada.

Todos estes memoriais já se encontram à
disposição dos ocupantes das áreas na secretaria
da Asproeste, e eles são imprescindíveis para que
a chácara seja registrada na SPU-DF.

É importante lembrar que a execução do
geo-referenciamento foi paga pela Asproeste
mediante uma taxa de adesão de todos os
ocupantes de terras do Lago Oeste, no valor
de R$680,00. Quem for retirar o memorial,
precisa estar com esta taxa quitada ou deverá
fazê-lo em até 04 parcelas.

Membros da Comissão de Endereçamento e
diretores da Asproeste reuniram-se  para uma primeira
avaliação dos dois projetos apresentados pelas
especialistas contratadas para realizar mais esta etapa
do processo de regularização do Lago Oeste.

Dos muitos aspectos em discussão, os presentes
chegaram a um consenso em 04 pontos:  1. devem

permanecer as Ruas; 2. ruas são
apenas as vias que saem das rodovias
(DF-001 e DF-170); 3. as chácaras
voltadas para as rodovias não terão
endereço relativo às ruas, mas em
função da rodovia; e 4. o nome da
Rua 00 será mantido.

  Endereçamento
continua em discussão

Próxima etapa:
Plano de Ocupação

Encerrado o geo-referenciamento, a Asproeste já
está providenciando a contratação de especialistas para
realizar a próxima etapa do processo de regularização
do Lago Oeste, o Plano de Uso e
Ocupação do Solo.

Este plano vai indicar, a partir do
Termo de Referência já emitido pelo
Ibram, a forma de ocupação da
região: tipos de estabelecimentos que
podem e onde podem ser instalados,
onde ficarão os equipamentos
públicos (posto de saúde, escolas,
posto da polícia) e  tipos de criação/
produção que podem existir.

Dia 08/12, domingo, tem Assembléia Geral da Asproeste: na pauta,

geo-referenciamento, endereçamento e coleta de lixo. Participe!
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O que fazer com o lixo?

Baias para containers
Outra das exigências dos órgãos ambientais para

regularização do Lago Oeste é a organização da coleta
de lixo... um dos problemas mais sérios da região.

Apesar dos esforços envidados pela Asproeste, há
ruas não conseguiram construir as baias para instalação
dos containers e, por isto, a Associação está assumindo
este trabalho, com o objetivo de não atrasar o processo

O pessoal do MEB
está promovendo outro
evento do Projeto For-
mação Cidadã e Produ-
ção Cultural: é a Folia de
Reis, que vai acontecer
dias 28 e 29/12 na Vila
Basevi, e de 30/12 a 06/
01 no Lago Oeste, sem-
pre das 18 às 24 hs.

SITUAÇÃO FINANCEIRA - 3° SEMESTRE 2013 - RESUMO

DESPESAS

TOTAL

RECEITAS

Contribuição
Associados

Financeiras/
Aplicações

Operacionais

Convênios

Administrat.

Administrat.

Pessoal

Financeiras

Red.Passivo

Tributárias

Proj.Maracujá

Outras

73.301,39

3.949,66

13.297,70

25.192,50

401,50

116.142,75

COMPOSIÇÃO DO
SALDO EM 30/09/2013

SALDO A TRANSPORTAR................. + R$ 43.213,78

Caixa da Asproeste

C/C Santander

     (Geo Refer.)

C/C BB

       (EIA RIMA)

Conta Movim. BB

 Aplicação BB

        (EIA RIMA)

Aplicação BB

       (Asproeste)

Santander -

       Poup (Ações)

Aplicaç.Santand

       (Geo Ref)

Outras Contas

TOTAL

41.386,92

22.762,89

6.399,82

-

1.743,06

-

636,28

72.928,97TOTAL

1.231,07

20.178,68

19.747,06

574,91

221.691,36

157.570,11

32.583,82

85.010,93

16.008,06
554.596,00

Folia de Reis

Informações com Dalvo de Oliveira (9617-6602),
Sulamita (9174-2213) e Sônia Henriques (9551-5166).

A Asproeste já iniciou o trabalho de reforma e
substituição dos containers imprestáveis, o que está
sendo feito paulatinamente, como nos anos anteriores.

A novidade é que a Asproeste ajustou com a SLU a
ida dos caminhões de coleta na Rua 21 e na Fazenda
Chapadinha, onde serão colocados containers novos,
cobrindo, assim, todo o Lago Oeste.

Outra novidade é que foi acertado com o SLU,
também, o recolhimento de lixo que não é lixo... ou
seja, na primeira semana de cada mês, o SLU virá à
Asproeste para recolher aquele material que não é
considerado lixo e não é recolhido normalmente pelos
caminhões-lixeiros, mas é jogado nas baias dos con-
tainers: móveis, latas de tinta, privadas, colchões, ca-
deiras e mesas estragadas, ferro velho...

Quem tiver este material na chácara, favor levá-lo,
na última semana de cada mês, para a Asproeste, que
se encarregará de armazená-lo até a chegada do ca-
minhão da SLU na semana seguinte.

de regularização.
Isto é: a Asproeste
vai construir as 10
baias que ainda
faltam...!


