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Assembleia Geral será dia 30/09
O Presidente da ASPROESTE está convocando uma no Posto Policial, os serviços de coleta de lixo e a série de
Assembleia Geral para o próximo dia 30/09, a partir das ações gerenciais tomadas pela Diretoria Executiva com o
09h30, no salão da sede. Em pauta, discussões importantes lbjetivo de melhor atender os associados.
tais como as relativas às Normas Eleitorais com vistas à
próxima eleição dos dirigentes da Associação para o período
2019/2020, e os trabalhos de construção da 1° etapa da
Ciclovia do Lago Oeste.
Também serão dadas informações sobre o processo de
licenciamento ambiental/regularização da região, que
envolvem os serviços arqueológicos já realizados a oedudi
do IPHAN e as pendências ainda existentes quanto a
autorização de novas construções no Lago Oeste.
Também na pauta assuntos como a reforma das ruas
internas, o atendimento da UBS Lago Oeste, as melhorias

Vêm aí as eleições para escolha dos dirigentes da Asproeste da gestão 2019/20.
Conheça as regras básicas no Estatuto e participe da Assembléia Geral dia 30/09,
quando serão apresentadas as normas eleitoriais para este próximo pleito.

Asproeste participa de Comitê da Bacia do Maranhão
O Distrito Federal tem 03 Comitês de Bacias
Hidrográficas (CBHs), que são órgãos colegiados que
fazem parte do Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos do Distrito
Federal foram criados em 2010 e são vinculados ao
Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal –
CRH/DF, que têm, juntos cerca de 70 integrantes,
com representantes do governo, de setores de
usuários das águas, de entidades e membros da
sociedade civil organizada com atuação na área, com
atribuições normativas, deliberativas e consultivas.
A ASPROESTE participa da Bacia do Maranhão
e, recentemente, dois de seus dirigentes foram
reconduzidos a este Comitê: Marcos Santarosa e
Djalma Nunes da Silva. Esta participação é
fundamental para os usuários de chácaras e
moradores do Núcleo Rural Lago Oeste, que têm

seus interesses defendidos num foro que tem
grande importância para definições de políticas
públicas a serem implementadas pelo governo do
Distrito Federal. No momento, por exemplo, há uma
discussão intensa em relação ao pagamento de taxa
pela água captada a partir de poços artesianos ou
não, fora da jurisdição da CAESB, que é o caso do
Lago Oeste.
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Construção da Ciclovia começa em ritmo de rali
Após 02 anos do lançamento da licitação, a 1ª etala da Ciclovia do Lago
Oeste, entre o balão do Colorado e a Rua 09, começou a ser construída em
ritmo acelerado. Neste período, enquanto as 1ª e 2ª etapas do recapeamento
da DF-001 eram realizadas e concluídas, esta licitação foi contestada por
concorrentes e, após, suspensa pela Justiça do DF.
Apesar de alguns transtornos que vem causando às chácaras e ao
comércio instalados em frente à DF-001, a ciclovia é essencial para o trânsito
dos moradores do Lago Oeste, especialmente caseiros, prestadores de
serviços e seus familiares, que têm na bicicleta seu meio de transporte mais
usual. O valor da obra, quando da licitação em 2016, foi estimado em (R$):
1.768.415,24, com prazo de conclusão em 120 dias. Não há qualquer previsão
de licitação para a 2ª etapa da ciclovia.
Moradores tê demonstrado preocupação com o mato alto que cerca o
traçado da ciclovia mas, em contato com a direção do II Distrito do DER-DF,
responsável pela região, foi informado pelo Chefe Responsável do órgão, que
o DER-DF irá tomas as providências necessárias quando do término das obras.

Favor respeitar os limites!
O atual processo eleitoral
que, há tempos, vinha
contaminando as redes sociais
abertas, como Facebook,
Instagram, Tinder e os grupos
fechados de familiares, amigos e
colegas de trabalho (Whats’App),
que caminha para uma
polarização, conforme mostram
as pesquisas, está perturbando
aqueles grupos que, por serem
integrados por pessoas de todos
os matizes políticos, mas cujo objetivo no grupo, é
apresentar, debater e solucionar problemas comuns
relativos a uma determinada situação.
É o caso do grupo Chapada da Contagem, criado e
administrado pela ASPROESTE, com o objetivo claro e
específico de discutir situações e soluções de problemas
para o Núcleo Rural Lago Oeste. Neste sentido é que
pedimos, no próprio grupo, que seus participantes se
ativesse a este objetivo e não postassem assuntos relativos
ao atual momento político vivido pelo país. No próprio
Lago Oeste há vários grupos de Whats’App
democraticamente abertos à política, onde as
manifestações para qualquer lado são aceitas, sem
quaisquer restrições.
De qualquer modo, conforme
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Atendendo melhor
Assim como reformulou e vem atualizando
constantemente seu site nas redes, a ASPROESTE está
refazendo e reformando um conjunto de sistemas e
equipamentos de sua sede, sempre com o intuito de
melhorar a prestação de serviços a seus associados.
É o caso do sistema de pagamento das
mensalidades: feita, desde sempre, através de entrega
direta nas chácaras ou através dos Correios, os boletos
passarão, em breve, a serem enviados através de email, o
que implica em maiores agilidade e segurança para a
Associação e seus filiados.
O sistema ainda está em processo de teste, mas
alguns associados já vêm recebendo os boletos em seus
emails. Para sua total implementação, no entanto, é
imprescindível que todos os associados atualizaem seus
emails junto à secretaria da ASPROESTE.

Entulho e lixo nas ruas
Infelizmente, a má educação e a falta de colaboração
continuam predominando no Lago Oeste. Tão logo a
ASPROESTE e a NOVACAP providenciaram a retirada de
montes de entulho e lixo jogados ao longo de algumas
ruas, novos montes de lixo se acumularam e mais entulho
foi jogado nelas.
É importante que as pessoas saibam que jogar
lixo na via pública e despejar entulho
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