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Assembleia aprova eleição
para Diretoria Executiva: 05/12

Assembleia Geral Extraordinária da Asproeste, convocada pelo
Conselho Deliberativo especificamente para isto e realizada dia 07/

11, aprovou a destituição dos 03 diretores remanescentes da
Diretoria Executiva eleita em 06/12/2020 e convocou eleição de

novos dirigentes para um mandato tampão entre 06/12/2021 e 31/
12/2022.

A Assembleia aprovou, também, as Normas Eleitorais
elaboradas pelo Conselho Deliberativo, a permanência dos  atuais

Normas Eleitorais: datas e regras importantes

diretores até a posse da diretoria eleita, no próximo dia 06/12/2021, assim como a composição da Comissão Eleitoral
que irá conduzir o processo eleitoral, conforme estabelecem as Normas.

Extra-pauta, o presidente do Conselho Deliberativo informou que uma conselheira, Nilma Quintana, havia
renunciado, podendo o substituto, estatutariamente, ser escolhido pela Assembleia. O associado De Lucca se

apresentou e foi  eleito por aclamação.

Inscrição de chapas: 08h00 de 08/11/2021 a 17h00
de 17/11/2021 através de Ficha de Inscrição assinada por
todos os candidatos da chapa e registrada  pelo candidato
a Presidente na secretaria da Asproeste.

Divulgação das chapas inscritas: até 17 hs de 18/
11/2021 por todos os meios de divulgação da Asproeste.

Irregularidades: caso haja, a chapa será avisada até
17 hs de 18/11/2021 e terá prazo até às 12h00 de 20/11/
2021 para apresentar defesa ou corrigir a(s)
irregularidade(s).

Defesa: caso haja defesa, ela será encaminhada  à
Comissão Eleitoral para manifestação até às 17 horas de
23/11/2021.

Aprovação das chapas concorrentes: as chapas
aptas a concorrer serão informadas aos seus presidentes e
associados da Asproeste, pelos meios disponíveis da
Associação,  até ás 17h00 de 24/11/2021.

Campanha eleitoral  das chapas concorrentes: a
partir do dia 24/11/2021.

Eleição: 05/12, das 10 às 17 horas, no salão da
Asproeste.

Apuração: 05/12/2021, a partir das 17 horas.
Posse da diretoria eleita: 06/12/2021
Candidatos: a chapa deve se apresentar completa,

com candidatos a Presidente e V ice e
DiretoresAdministrativo e Financeito, Secretário e Vice
Financeiro. Todos precisam ser associados e adimplentes e
não terem contestações judiciais.l

Eleitores: apenas os associados adimplentes têm
direito de votar. Associados nestas condições que não
puderem comparecer, podem constituir procuradores,
desde que o façam em cartório.

Comissão Eleitoral: é ela que coordena o processo
eleitoral. São 05 membros, associados adimplentes,
indicados na AGE de 07/11/2021.

Todas as regras pertinentes à eleição da Diretoria
tampão podem ser consultadas no site e na

secretaria da Asproeste. Consultem. Participem.
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Promessas
A Comissão de Licenciamento da Asproeste reuniu-se

com o Secretário de Governo do GDF, José Humberto Pires
de Araújo, para discutir vários assuntos de interesse do
Lago Oeste.

Sem meias palavras, o Secretário informou que o total
asfaltamento da DF-01, entre a DF-170 e a BR-080, é uma
decisão irrevogável, faltando apenas 08 km para sua
conclusão, estando em discussão apenas a construção de
um viaduto que permita a passagem de animais.

O problema apontado pela Asproeste relativo ao
aumento substancial do tráfego e da circulação de
caminhões trucados pela via, dificultando a vida dos
moradores e prejudicando o meio ambiente da região ,foi
considerado inevitável pelo Secretário, dizendo que o GDF
faria tudo que fosse preciso para mitigar esta situação.

Prometeu, por outro lado, marcar uma reunião com a
SPU-DF, IBRAM e Terracap para resolver as pendências
relativas ao licenciamento ambiental do Lago Oeste, sendo
informado que a pendência com a Terracap estava
praticamente resolvida, ao contrário da situação relativa à
SPU-DF, ficando, então, uma assessora do governador,
presente à reunião, encarregada de conduzir este assunto.

Quanto ao Empório Rural, outro assunto da pauta, foi
informado que o diretor do DER-DF já havia cedido outra
área de seu domínio para instalação do mesmo, após sua
demolição decidida pela Justiça. Alertado que o problema

poderia se repetir, vez que área do DER-DF não tinha alvará
de funcionamento, o Secretário disse que qualquer
dificuldade nesta área poderia ser equacionada, também,
pela assessora do governador.

Discutiu-se, ainda, problemas da energia na região, que
pioraram com a privatização da CEB, com prejuízos
significativos para os produtores rurais, tendo o Secretário
solicitado que fosse marcada uma mesa redonda  com a
empresa, e com a participação de alguém da Seagri.

O último item da pauta, a necessidade de ampliação
do atendimento escolar da região ficou na dependência
da reunião com a SPU-DF e possível cessão de nova área
para a Secretaria de Educação, vez que a Chácara 10,
anteriormente cedida está sub-judice.

O nó da Brocotó

Uma homenagem triste que não gostaríamos de
fazer: Padre Virgílio, o fundador da Igrema Nossa
Senhora Mãe dos Migrantes, morreu. Deus está

feliz por tê-lo ao Seu lado... O Lago Oeste está
triste... perdeu sua referência cristã!

Algumas áreas da fazenda Brocotó ficam dentro do
perímetro do Lago Oeste. Ou seja, não são oficialmente
terras da União, mas de particulares ou da Terracap. Muitos
ocupantes destas chácaras contestam esta posse da
Terracap e não querem saber de sua ingerência no processo
de licenciamento ambiental do Lago Oeste.

A Asproeste fez reuniões com os ocupantes em 2020 e
colaborou com a Terracap para realização de cadastro dos
atuais ocupantes das terras da antiga fazenda Brocotó.

Há grandes divergências entre os ocupantes das terras,
e isto impacta o processo de licenciamento ambiental do
Lago Oeste como um todo. Problema sério que se agrava
com o projeto de criação do Parque da Contagem, em
tramitação no Congresso.

ALA está aprovada
Todos os associados da Asproeste têm conhecimento

que o processo de transferência da titularidade de suas
chácaras da União para eles, teve que passar por uma série
de exigências. Associados e não associados pagaram pela
realização do EIA-RIMA, do geo referenciamento,  do Plano
de Ocupação e Uso do Solo, dentre outras.

A atualização do Plano de Ocupação, acordado entre
Asproeste e ICMBio, foi a última exigência cumprida,
resultando na aprovação da Autorização de Licenciamento
Ambiental, a ALA, por parte do ICMBio.

Quem deve pagar a taxa pela ALA é a dona das terras,
no caso a SPU-DF, que não tem orçamento para tanto,
cabendo à Asproeste fazê-lo desde que seja assinado um
convênio para isto. É o que a Asproeste está tentando

           f azer no momento.


