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A todo vapor
Janeiro é, culturalmente, um mês de recesso... especialmente

em Brasília! Um recesso que não houve na Asproeste, cuja
diretoria eleita para o biênio 2013/14 tomou posse no último
dia 02 de janeiro, e encontrou muita coisa para fazer. Foram
várias reuniões dos diretores entre si e com os conselheiros,
com as entidades conveniadas, como AFF e IECAP e tentativas
de reuniões com órgãos públicos que, como é janeiro, acabam
sendo marcadas para fevereiro, certamente após o Carnaval!

Nas reuniões internas, foram discutidas muitas coisas como
o atendimento aos associados pelos diretores, a cobrança do
andamento das ações movidas pela e contra a Asproeste, o
uso do veículo da Associação, a criação de Comissões de
Serviços, o uso do Galpão de Eventos, os procedimentos para
ajustes no geo-referenciamento já efetivado nas chácaras entre
as Ruas 11 e 24, o aumento das mensalidades, o controle de
pagamento dos associados, algumas solicitações do Posto de
Saúde, a utilização do bebedouro público e as vistorias da
Emater para emissão dos certificados de produtividade das
chácaras (alguns destes temas estão detalhados a seguir).

Comissões de Serviços
Ao contrário das duas gestões anteriores, em que o

ex-presidente Wilson Auerswald se dispôs a dar expe-
diente diário na Associação, o atual presidente, Eduardo
Guerra continua exercendo suas atividades profissionais,
não podendo dedicar tempo integral à Asproeste.

Está sendo criado, então, um esquema de rodízio,
em que todos os dias ou em dias alternados da semana
haverá sempre um diretor presente, exclusivamente para
atender a demanda ou esclarecer dúvidas de associado,
não resolvidas pela Secretaria.

A Diretoria  da Asproeste decidiu criar Comissões
de Serviços para descentralizar as muitas atividades
que sobrecarregam o presidente e trazer mais
associados para participar do dia-a-dia da Asproeste.

Inicialmente, o propósito é ter Comissões de
Produção, de Meio-Ambiente, que ficará responsável,
também, pela área de lixo, de Obras, especificamente
para coordenar o trabalho de recuperação das ruas
internas, e Sócio-Cultural. Associados interessados
em participar, entrar em contato com a Diretoria.

Diretores na Asproeste

NOTA IMPORTANTE - Por erro de comunicação, o boleto relativo ao pagamento da mensalidade de janeiro de
2013, cujo vencimento se dá em 28/02/2013 – ou  05/02/2013, para quem paga com desconto de R$10,00 – saiu com erro no valor:
em vez de R$64,00 (sessenta e quatro reais), foi escrito R$65,00 (sessenta e cinco reais). Para evitar maiores transtornos, a
Diretoria decidiu manter este valor no boleto de janeiro, reduzindo o valor do boleto de fevereiro para R$63,00 (sessenta e três
reais), e estabelecendo o valor de R$64,00 (sessenta e quatro reais) de março a dezembro de 2013.

Aqueles que fizeram o pagamento anual, semestral ou trimestral  antecipadamente, serão contatados e comunicados da
existência de um crédito a seu favor na Asproeste, resgatável a qualquer momento, conforme for o seu desejo.
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RECEITAS

Contribuição dos associados

Financeiras/Aplicações

Locação de área/torre

Convênios

Administrativas

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

Administrativas

Pessoal

Financeiras

Tributárias

Outras despesas

TOTAL DESPESAS

R$

16.481,00

6702,29

790,46

-

406,47

24.380,22

R$

25.278,99

4.303,51

4.774,90

-

110,80

34.468,20

SUPERAVIT  A TRANSPORTAR PARA  2013 + 10.087,98

RECEITA X DESPESA - DEZEMBRO DE 2012

A parada é bem antiga:
começou nos primórdios
da Asproeste, quando o
Lago Oeste ganhou linha
de ônibus... sem abrigos
para os usuários ficarem
esperando. No governo
Arruda, a promessa foi
mais efetiva e quase cum-

SALDO: Em 31/12/2012, a Asproeste dispunha de um saldo EM CAIXA de R$3.128,29, e a
composição de seu saldo em bancos era a seguinte: CONTA CORRENTE - R$45.895,12

APLICAÇÕES - R$ 494.820,47; POUPANÇA - R$61.510,88; OUTRAS CONTAS - R$14.000,82,
perfazendo o TOTAL de:R$619.356,28, no qual se incluem os valores referentes às taxas de

contribuição para pagamento do EIA-RIMA e do Geo-referenciamento.

Enfim, as paradas... Certificados da Emater

Movimentem-se...!

Mistério????

Geo-referenciamento

Como é do conhecimento de todos, a chácara que
tiver certificado de área produtiva emitido pela Emater
paga apenas 2% do valor da terra pela taxa de
ocupação cobrada pela União. Para 2013, a Emater já
enviou ofício à Asproeste solicitando uma reunião para
definir os documentos a serem apresentados pelos
usuários de chácaras e o valor a ser cobrado pelas
vistorias. Estas devem começar em fevereiro.

A Asproeste está acertando com a Greentec a
formalização do processo de ajustes nos mapas de geo-
referenciamento já feitos, relativos às chácaras entre
as Ruas 11 e 24.

A Asproeste recebeu autorização
do ICMBio para consertar suas ruas
internas, usando até pó de brita. Mas,
tem um prazo: 02 anos!. A Asproeste
está tentando conseguir as máquinas
para fazer a planagem e os peitos de
pombo das ruas e cavar os baciões das
chácaras... mas pode não conseguir!

Então, as Ruas tem que se mexer!
Representantes, usuários de chácaras

Durante todo o ano de 2012 correu um boato pelo
Lago Oeste que o Posto Comunitário de Segurança
seria desativado, para desassossego de moradores e

prida: 28 paradas foram destinadas ao Lago Oeste.
Quando ficaram prontas, foram desviadas para outro
setor "mais necessitado". "No próximo bloco, vocês
recebem", disse o Governo e, realmente, iamos receber,
mas o ICMBio brecou: "A área é de preservação e o
Instituto não foi comunicado da instalação das paradas".

Enfim, parece que não houve mais obstáculos, e 21
paradas de ônibus estão sendo instaladas ao longo da
BR-001, todas de um lado só da pista, infelizmente, já
que há restrições ambientais para instalá-las do lado
do Parque... A comunidade, agora abrigada, agradece!

e moradores têm que se reunir, levantar recursos,
discutir o que fazer... A hora é agora!

usuários de chácara. Era boato!
Tanto que o GDF mandou cavar um
grande buraco ao lado do Posto e
já depositou ao lado uma série de
placas metálicas que, dizem, será
uma poderosa antena... Será?

Galpão
 O Galpão de Eventos

é um espaço importante
para a comunidade. A
Diretoria está aceitando
   idéias para dar um uso
   mais constante a ele.


