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Boletim

Desde que a ASFAL celebrou o 
acordo de indenização do seu antigo 
Clube, que a diretoria procura um 
terreno adequado para a construção da 
futura área de lazer do Fisco Alagoano.

Não foi uma tarefa das mais fáceis, 
pois na região de beira de praia, por 
e x e m p l o ,  o s  t e r r e n o s  s ã o 
absurdamente caros, inviabilizando 
esta alternativa.

Vários locais foram vistoriados e 
finalmente um terreno bastante 
adequado foi encontrado, para o que 
deverá ser a futura área de lazer da 
Família Fazendária.

E stá  l o ca l i za d a  n a  ave n i d a 
principal, na orla da Massagueira, a 
cerca de 100 metros após o Bar do Pato, 
um dos últimos terrenos na beira da 
lagoa, em uma área ampla de 23 mil 
metros quadrados.

Pra ter ideia de sua dimensão, o 
antigo Clube da ASFAL media 2 mil 
metros quadrados, sendo este terreno 
cerca de 11 vezes maior.

A 30 metros desse terreno a ASFAL 
já possui um outro terreno de 1.800 

Novo Clube da ASFAL será construído na beira da lagoa em Massagueira
O terreno fica na avenida principal da Massagueira a 100 metros após o Bar do Pato, em uma área ampla de 

23 mil metros quadrados, em frente a lagoa e a 30 metros de outro terreno que a ASFAL já possui.

metros, podendo inclusive servir 
como ponto de estacionamento de 
a p o i o ,  q u a n d o  d a 
realização de grandes 
eventos.

A área escolhida já 
f o i  s u b m e t i d a  à 
a p r e c i a ç ã o  d o 
Conselho Deliberativo, 
conforme previsto nos 
artigos 44 e 72 do 
estatuto da ASFAL e a 
aquisição foi aprovada.

Neste espaço será 
co n st r u í d o  u m  d o s  m e l h o re s 
complexos de lazer de Alagoas, com 
recursos próprios, sem taxas extras, 
contemplando a construção de ampla 
piscina adulto e infantil, bar e 
restaurante, campo de futebol em 
gramado natural, campo infantil, 
quadras de tênis e beach tênis, 
quadra poliesportiva, salão de jogos, 
marina para pequenas embarcações, 
salão climatizado para eventos, 
churrasqueiras, etc.

Será uma área de lazer completa, 

que possa se tornar o ponto tradicional 
de encontro das famílias do fisco 
alagoano, onde os associados possam 
celebrar a vida e as festas tradicionais, 
como Carnaval, São João e Reveillon, 
com espaço adequado para lazer das 
crianças e a realização de colônias de 
férias, para adultos e crianças o 
incentivo a prática esportiva, a 
realização das olimpíadas do fisco, 
como também o incentivo a prática dos 
esportes náuticos, disponibilização de 
e s p a ç o  p a r a  a  r e a l i z a ç ã o  d e 
casamentos, festas e aniversários.

Vamos juntos construir a ASFAL do 
futuro, do jeito que merecemos!

Visando direcionar todos os 
recursos para a construção do novo 
Clube da ASFAL, o contrato com a 
PETROBRAS, que dava acesso ao 
Clube desta categoria, está cancelado 
a partir de janeiro de 2022.

A partir de janeiro de 2022 se 
iniciará o processo de construção do 
novo Clube da ASFAL em Massagueira, 
que certamente será um marco para a 
categoria em Alagoas.

Fim do contrato com o
Clube da PETROBRAS
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SEMANA  31 JULHO A 06 AGOSTO 2021

ALESSANDRO BARROCA CORREA 06

ANA KARINA MONTEIRO LIMA 04

ANDRE CARVALHO C DE AMORIM 05

ANDRE PEREIRA MOREIRA 06

ANTONIO DE DEUS BARBOSA 02

ANTONIO EUGENIO T GAMELEIRA 07

ARINA ROSALI LINS CAVALCANTI 07

ARTHUR LINDBERG SOUZA DA SILVA 03

BRUNO HENRIQUE DE LIRA GA CASTOR 03

CARLOS EDUARDO F Q CAVALCANTI 05

CELIANE TENORIO DE ALMEIDA MALTA 02

CRISTIANO HENRIQUE S DE MELO 02

DIENE PADILHA DE MELO ABS 02

EDGAR FRANCISCO DO N. FILHO 04

EDILSON FERREIRA DA SILVA 03

EDMAR ASSUNÇAO E SILVA 06

EDMAR SANTOS DA SILVA 04

EDVALDO ROBSON DE LIRA GUEIROS 03

ELBA CAVALCANTE DA SILVA 05

FLAVIA ANDREA GOMES DA SILVA 01

GILMAR JONISON LIMEIRA 07

GIVANILDA DOS SANTOS LIMA 06

GLADYS LIMA DE OMENA SAMPAIO 01

GUILHERME COSTA COUTINHO 03

JOSE CAETANO DE OLIVEIRA 06

JOSETE MARIA DA S MONTENEGRO 05

JULIA HOLANDA DE ARAUJO AMORIM 02

JULIA LEMOS BARBOSA 07

LUCAS AZEVENDO BELTRAO 03

LUCIANO ALMEIDA COSTA 01

LUCIMEIRE V DOS SANTOS 01

MANOELLA C DE M CAVALCANTE 04

MARIA AMELIA CUNHA ANACLETO 07

MARIA APARECIDA C. MONTENEGRO 01

MARIA DAS GRACAS DE SOUZA CASTRO 06

MARIA DE LOURDES MEDEIROS ROCHA 06

MARIA DO CARMO LINS MACHADO 06

MARIA HELENA C FERNANDES 02

MARIA JOSE DE LIMA SANTOS 02

MARIA JULIA RODRIGUES BARROS 04

MARIA LIDIA LESSA FERREIRA 03

MARIA STELLA DE OLIVEIRA MELO 05

MAURO ASSIS XAVIER 06

MAYSA FERREIRA CAVALCANTE 05

MERCIA CRISTINA CAVALCANTE LIMA 03

MIRTES ALLAN LIMA MIRANDA 04

MONIQUE DE CASSIA LIMA B QUEIROZ 06

NEIDE MARIA P DE ALBUQUERQUE 06

OLIMPIA LIMA BELTRAO 07

PAULO RICARDO PIMENTEL L E SILVA 07

PEDRO TENORIO DA COSTA BARBOSA 06

PELOPIDAS MAGO P. DE ARGOLO 06

PIETRA JULIANA P DE CARVALHO 06

REJANE MARIA SILVA CESAR TEIXEIRA 02

UZIEL ALVES MARQUES 01

WENDY MERISSA BARBOSA TAVARES 05

Contas da gestão de 2020 são aprovadas em assembleia
Com relatório da Auditoria Independente e parecer do Conselho Deliberativo, as contas foram aprovadas pelos presentes.

SEMANA 01 A 07 JANEIRO 2022

A ASFAL realizou Assembleia Geral 
Ordinária, em sua sede administrativa, 
no dia 17 de dezembro de 2021, quando 
apreciou, discutiu e aprovou o relatório 
da Auditoria Independente e o parecer 
do Conselho Deliberativo relativo às 
contas da Diretoria Executiva, referentes 
ao exercício de 2020.

Pelo segundo ano seguido, devido a 
pandemia da  COVID-19 a assembleia de 
aprovação das contas foi realizada em 
dezembro, seguindo todos os protocolos 
das autoridades de saúde nos âmbitos 
Estadual e Federal, como a indispensabi-
lidade do uso de máscara, bem como as 
regras de distanciamento social.

As análises apresentadas demons-
tram que os indicadores econômicos e 
financeiros da ASFAL continuam 
evoluindo de forma bastante satisfató-
ria, indicando para a Agência Reguladora 
que o plano de saúde da Família 
Fazendária está saneado e equilibrado.

O ASFAL-SAÚDE continua gozando 
de grande credibilidade no meio 
médico alagoano, como um dos 
melhores planos de saúde do merca-
do, com ampla rede credenciada e 
atendimento nos melhores hospitais 
de Alagoas, e ainda, com atendimento 
em outros Estados, através dos 
convênios de reciprocidade com os 
fiscos estaduais.

A categoria está de parabéns pelo 
fortalecimento de sua entidade.
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