Unir e
avançar
Chapa 1
Um pouco de história
Os últimos seis anos mostraram que a união pode muito.
Na longa caminhada em busca da regularização, a Asproeste uniu usuários e moradores de chácaras em torno de um
convênio, que foi o primeiro compromisso oficial da União com a regularização, e que vem permitindo avançar, com
segurança e transparência, um processo que é difícil, demorado e cheio de obstáculos.
Naquela história mal contada da água contaminada por benzeno, a comunidade se uniu em torno da Associação e
conseguiu fazer o então governador vir aqui no Lago Oeste se explicar e tomar providências para resolver a questão.
Na busca de um futuro melhor para crianças e jovens do Lago Oeste, a Escola se uniu à Asproeste, às Igrejas e à
comunidade para implementar a Educação Integral.
Na dolorosa morte do professor Carlos Mota, a família se uniu aos professores e alunos, à comunidade e à Asproeste
para cobrar providências das autoridades, que levaram à prisão dos suspeitos e à implantação de um Posto Policial.
Ou seja: todas as vezes que a comunidade se uniu em torno de um objetivo comum, ela venceu.

Mais desafios
Mas, há muitos outros desafios a serem vencidos.
A regularização ainda não foi alcançada.
O Lago Oeste continua sendo objeto de desejo de muitos especuladores e a sua manutenção como área rural, o
aforamento como forma de transferência de titularidade das terras, a preservação da região como área de proteção ambiental
são objetivos que precisam ser conquistados diariamente.
A comunidade ainda é carente de serviços públicos adequados.
Boa parte da população residente no Lago Oeste é constituída de caseiros e prestadores de serviços e respectivas
famílias, que dispõem de uma única Escola, de um mini posto de atendimento à saúde e de um limitado serviço de transporte
a ligá-los à Sobradinho e ao Plano Piloto.
A Asproeste ainda não representa toda a comunidade.
Criada com o objetivo de representar os produtores rurais da região, a Asproeste tornou-se instrumento eleitoral por
certo tempo, perdendo sua representatividade junto aos associados, que se afastaram, e não conseguiu agregar outros
segmentos da comunidade, processos que só começaram a ser corrigidos nos últimos anos.

Compromisso com o presente. Crença no futuro.
Conscientes das vitórias alcançadas e dos desafios a vencer, os associados da Asproeste que aqui se apresentam,
formaram uma chapa para disputar as eleições e dirigir a Associação no biênio 2009/2010 com dois propósitos fundamentais:
1. manter a linha de atuação desenvolvida nos últimos seis anos, relativamente à regularização do Lago Oeste como
área rural e de preservação ambiental e à integração de usuários e moradores de chácaras, caseiros e prestadores de serviços,
produtores rurais e comerciantes para formação de uma comunidade mais unida e atuante, e
2. avançar no processo de regularização, acelerando os passos que ainda precisam ser dados, e aprofundar os laços
entre todos os segmentos que vivem e convivem no Lago Oeste, tornando a Associação uma efetiva representante de toda
a comunidade.
Para atingir estes propósitos, a Chapa 1 assume os seguintes compromissos para o biênio 2009/2010:

1. Regularização
Cobrar uma atuação mais objetiva dos órgãos conveniados (SPU/GRPU, Ibama, Incra) e buscar novas parcerias
(MPU, PNB, Seduma, Adasa) no sentido de agilizar o processo;
2. Obras:
Concentrar esforços junto ao GDF para recuperação da DF-001, aplicando os recursos já estabelecidos no orçamento
com o recapeamento do asfalto no trecho entre o balão do Colorado e a Rua 10, pelo menos;
Concentrar esforços junto ao Ibama e à Administração de Sobradinho para autorizar e executar os serviços de
recuperação de todas as ruas internas do Lago Oeste, encascalhando-as e construindo lombadas e bacias de contenção de
águas pluviais;
Lutar pela complementação da iluminação da DF-001, da instalação de baixa tensão em alguns trechos e da iluminação
do restante das ruas internas;
Lutar pela construção do Posto de Saúde definitivo e da Escola Rural da Rua 18;
Lutar por melhorias nas instalações do CEF Prof. Carlos Mota - parque infantil, poço artesiano, quadras esportivas.
3. Produção rural
Reavaliar a situação do Empório Rural, tornando-o, de fato e de direito, um ponto de comercialização de produtores
rurais e artesãos do Núcleo Rural Lago Oeste;
Lutar pela reativação do posto avançado da Emater na sede da Associação;
Ampliar as atividades do Viveiro de Mudas Nativas, tornando-o o centro propulsor da revegetação do Lago Oeste.
4. Assossiativismo
Criar mecanismos e elaborar projetos com vistas a ampliar o quadro social da Asproeste;
Buscar novos serviços e atividades para a Asproeste, que beneficiem seus associados e dependentes;
Promover eventos educativos, recreativos, culturais e sociais que propiciem maior participação e integração dos
associados e da comunidade do Lago Oeste.
5. Projetos sócio/educacionais
Manter e ampliar parcerias com entidades públicas e privadas visando a continuidade da Educação Integral e a
ampliação de oportunidades de educação e trabalho para a comunidade;
Ampliar a atuação do Telecentro Comunitário, profissionalizando suas atividades e consolidando-o como polo de
efetiva inclusão digital da comunidade;
Promover cursos e atividades para a comunidade, através de convênios com Senai, Senac, Senar, Sesi, Embrapa,
Parque Nacional de Brasília, Emater/DF e Órgãos Não Governamentais.

Os associados que formam a chapa:
Conselho Deliberativo: Jorge Zimmermann, Cláudio Girardi, Nilton de Menezes (efetivos), Eurípedes Magalhães da
Silva, Virgílio Leite Uchoa (suplentes)
Conselho Fiscal: Sérgio Murilo Fonseca da Matta, Saul Márcio Nobre Maia, Sebastião Manoel Adorno (efetivos),
Mariano César Marques, Margarita Bajo Castrillo (suplentes).
Diretoria Executiva: Wilson Antônio Auerswald, Djalma Nunes da Silva, Mercedes Maria Augusto, Leonardo
Mendonça Brito, Antônio Márcio Barbosa Maciel, Ruy Alves Lopes
Presidente: Wilson Antônio Auerswald - Professor Universitário na UFPb e UFMT, aposentado. Engenheiro Civil
com Pós-Graduação em Recursos Hídricos/Saneamento Básico. Foi Superintendente e Coordenador Geral das Engenharias
e Ciências Exatas do CNPq. Morador do Lago Oeste desde 1987,onde cultiva àrvores frutíferas em escala comercializável.
Diretor e conselheiro da Asproeste em outras gestões. Atualmente, é Consultor de projetos em Engenharia Civil.
Vice-presidente: Djalma Nunes da Silva - Funcionário de Carreira de Estado do Ministério das Relações

Exteriores. Técnico em Informática. Delegado, por duas vezes, do Orçamento Participativo, no Governo Cristóvão
Buarque. Presidente da Asproeste nas gestões 2005/06 e 2007/08. Morador da Rua 19 há 14 anos.
Diretora Administrativa: Mercedes Maria Augusto - Engenheira Agrônoma, aposentada pela Secretaria do Meio
Ambiente do GDF, moradora do Lago Oeste desde 1994, exercendo atualmente consultorias na área de paisagismo
e jardinagem.
Secretário: Leonardo Mendonça Brito - Jornalista aposentado, ex coordenador de comunicação e chefe de gabinete
da presidência da Cibrazem e ex gerente de Comunicação da Conab; atual 1° secretário da Asproeste e diretor de Comunicação
da Anepac; consultor de comunicação e produtor caseiro de verduras e frutas e micro-criador de galinhas caipiras.
Diretor Financeiro: Antônio Márcio Barbosa Maciel - Empresário, aposentado como funcionário público.Trabalhou
no IBGE/Seplan/Ministério da Fazenda, Câmara dos Deputados e Ministério do Trabalho, onde desempenhou a função de
Assessor de Ministro e Superintendente da Fundalc. No Lago Oeste desde 2000. Atualmente, é empresário do ramo de
distribuição de revistas e jornais.
Tesoureiro: Ruy Alves Lopes - Farmacêutico e Bioquímico, Analista e Fiscal Internacional de Empresas Produtoras
de Medicamentos da Anvisa; ex-diretor do Departamento Técnico Normativo da antiga ANVS/Ministério da Saúde; membro
da Secretaria Nacional Antidrogas. Micro produtor rural de verduras, frutas, patos e galinhas caipiras

