
informativo
da Asproeste

Associação dos Produtores do Núcleo Rural Lago Oeste/Asproeste   2 ° quinzena de setembro/2009

 Eia-Rima já pode ser contratado
Foi surpreendente a rápida adesão dos usuários de chácaras do Lago Oeste ao projeto

lançado pela Asproeste para contratação de empresa especializada com o objetivo de realizar
o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impactos sobre o Meio Ambiente, passo
fundamental para a regularização da região.

Escolhida a empresa para fazer o trabalho e aprovados os valores a serem pagos por
usuário e as regras de arrecadação na última Assembléia Geral, que aconteceu em 26 de
julho, a Comissão de Acompanhamento já pode anunciar, com satisfação, que a primeira
meta traçada - arrecadar os recursos que permitam assinar o contrato e iniciar os estudos -
foi alcançada no último dia 15 de setembro.

Ou seja: a Asproeste assina o contrato ainda em setembro,  o que permitirá que o Eia-
Rima do Núcleo Rural Lago Oeste esteja pronto e entregue em fevereiro de 2010, já que o
prazo previsto pela Greentec para realização dos estudos é de 150 dias.

A Diretoria da Asproeste e os membros da Comissão de Acompanhamento agradecem
a irrestrita confiança demonstrada por todos aqueles que atenderam prontamente o apelo
feito para o rápido atendimento desta primeira meta, mas lembra que outras etapas também
terão que ser cumpridas e mais recursos ainda serão necessários - para pagar a compensação
ambiental, por exemplo.

Portanto, o processo de arrecadação vai continuar, esperando a Asproeste que mais
associados e não associados entendam a importância da participação de todos para a
regularização do Lago Oeste.

Adesão por Ruas A Feirinha é um sucesso!
Algumas Ruas foram rápidas na

adesão ao processo, com muitos
usuários assinando logo o Contrato
de Gestão para Prestação de
Serviços de Gestão Financeira dos
Recursos Arrecadados (ver o que
é isto na pág. 2). Outras, nem tanto!
Mas, todos precisam aderir e
contribuir para a realização do Eia-
Rima.Veja, na pág. 3, o número de
adesões em sua Rua, e convide
seus vizinhos para participar.

O novo ponto de
encontro de quem
mora ou vem passar
o fim de semana no
Lago Oeste é a Feira
Rural, que abre toda
sexta-feira, de 17 às
23 horas.Tem tudo
que uma feirinha deve
ter, além de cerveja
gelada e tira gosto de
primeira!
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Rua 02 é dez!
O plano para contratação do

Eia-Rima proposto pela Comissão
de Acompanhamento foi muito bem
aceito pelos usuários, tanto que até
o dia 15 último, 231 deles já tinham
assinado o Contrato de Adesão.

O trabalho de arrecadação, no
entanto, continua. Os representantes
das Ruas já iniciaram uma ofensiva
para contatar os demais usuários de
cada Rua, instando-os a aderirem
ao plano.
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" há usuários com mais de uma chácara
e, consequentemente,
maisde uma cota.

Quase chegando! Coohaj retorna

A última reunião do Conselho de
Transportes de Sobradinho foi na
Asproeste e, mais uma vez, os
pleitos do Lago Oeste foram postos
à mesa: instalação dos pontos de
ônibus, mais um horário ida/volta
para o Plano Piloto, operação tapa-
buraco e recapeamento da DF-001,
melhora dos pontos de parada dos
ônibus, conserto das ruas internas...

Novidade boa, no entanto, apenas
uma: as paradas de ônibus já foram
contratadas, devendo ser instaladas
ainda este ano.

A Cooperativa Habitacional de
Profissionais de Jornalismo, Cohaj,
responsável pelo Condomínio
Palmas do Lago Oeste, que ocupa
parte da Rua 19. voltou a se associar
à Asproeste, depois de um longo
período de afastamento.

José d'Arrochela Lobo, seu
presidente, esteve reunido com o
presidente e vice da Asproeste para
entregar os cheques referentes à
adesão ao plano de contratação do
Eia-Rima e, na oportunidade, assinou
sua nova ficha de inscrição.

Todos precisam participar
A elaboração dos estudo/relatórios de impacto ambiental é uma das

últimas etapas do processo de regularização do Lago Oeste. E eles tem
abrangência sobre todas as terras da região, hoje pertencentes à União ou
a particulares.

Isto significa que, mesmo com este processo sendo conduzido pela
Asproeste, não são apenas os seus associados que irão pagar pelo Eia-
Rima, mas todos aqueles que são usuários e ocupam terras na região.

Para fazer isto, o procedimento elaborado pela Comissão de
Acompanhamento é bem simples:

1. o usuário vai até a secretaria da Asproeste;
2. preenche e assina um Contrato de Adesão de Prestação de Serviços

de Gestão Financeira de Recursos, pelo qual delega à Asproeste o direito
de arrecadar e administrar recursos com o objetivo de formar o Fundo
Financeiro para custear os estudos e relatórios ambientais necessários à
regularização do Lago Oeste;

3. entrega o dinheiro ou cheques equivalentes correspondentes à sua
cota-parte à secretaria da Asproeste, recebendo uma via do Contrato de
Adesão assinada por ele e pelo presidente da Associação.

Considerando o valor cobrado pela Greentec, empresa escolhida para
realizar o Eia-Rima, a Comissão de Acompanhamento estabeleceu em
R$500,00 (quinhentos reais) o valor da cota-parte de cada usuário de
chácara com 02 (dois) hectares, dando descontos proporcionais para cada
área superior a este módulo mínimo.

A expectativa da Asproeste e da Comissão de Acompanhamento é
que ao final do processo, o Fundo tenha recursos suficientes não apenas
para pagar pela realização do Eia-Rima - o que já foi alcançado - mas
também para outras despesas previstas - como a compensação ambiental
exigida pelos órgãos ambientais.


