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ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO FECHADO TERRA PARK CLUB 

RESIDENCE - ASTEP 
 

Ilmos. 
Associados do Loteamento Fechado Terra Park Club Residence 
 
Assunto: melhorias e investimentos realizados no Loteamento e projetos em 
andamento. 
 
Com grande satisfação, a Diretoria Executiva da ASTEP vem através deste comunicado 

informar a todos os associados que foram concluídas as seguintes melhorias em nosso 

Loteamento: 

1. CAMPO A: 

 Substituição da tela superior do campo de futebol A dos dois lados, retirando a 

tela de nylon implantando tela amarrada com arame revestido em pvc na cor 

verde. 

  

  
ANTES DEPOIS 
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2. CAMPO B: 

 Implantação de Alambrado com tela amarrada com arame revestido em pvc na 

cor verde. 

 Melhoria na iluminação do campo (observar postes refletores).  

Obs.: não tinha alambrado no campo em referência.  

  
ANTES DEPOIS 

 

3. SALÃO DE FESTAS: 

 Assentamento de porcelanato nas paredes da cozinha; 

 Aquisição de 3 cervejeiras; 

 Implantação de sistema de gás; 

 Aquisição de Fogão Industrial; 

 Aquisição de Forno Industrial; 

 Implantação de Cuba em alumínio possibilitando lavar panelas grandes; 

 Nova pintura. 

  
 



3 
 

  

 

 

  

4. IMPLANTAÇÃO DE PELÍCULAS NA ACADEMIA: 

 Proporcionando maior conforto térmico e visual para os associados; 

  
ANTES DEPOIS 



4 
 

 

 
DEPOIS 

  

5. PROJETOS EM ANDAMENTO: 

 PISCINA – foram adquiridos os seguintes materiais: 

 4 novos jogos de mesas com 16 cadeiras; 

 4 espreguiçadeiras; 

 8 ombrelones (sombreiros). 

Obs.: previsão de entrega dos materiais 23/03/2018. 

 VIAS INTERNAS DO LOTEAMENTO - SINALIZAÇÃO:  

 Em fase de orçamento para ser levado para apreciação em assembleia a 

possibilidade de implantar ou não redutores de velocidade. 

 

 REFORMA DA PINTURA INTERNA DO SALÃO DE FESTAS; 

 

 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO TERRA PARK:  

Com o objetivo de trazer maior conforto e comodidade, a Diretoria Executiva 

da ASTEP vem buscando formar parcerias com profissionais no intuito de atender a 

demanda dos associados onde informamos que nos próximos dias, traremos mais uma 

novidade, ou seja, implantaremos a escolinha de futebol do Terra Park para os filhos 

dos associados onde divulgaremos maiores detalhes oportunamente. 

Colocamos-nos à disposição para esclarecimentos sobre o assunto em questão, ao 

tempo em que renovamos nossos protestos de apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

Luziânia, 06 de março de 2018. 

 
RAFAEL LEWERGGER MEIRELES PICCIRILI 

DIRETORIA EXECUTIVA - ASTEP 


