
 

 

 

 

 
 

É hora de trabalhar para o que o Nosso Ville tem de melhor, SEUS MORADORES! 

Após uma gestão competente dos nossos vizinhos Pedro Martins (Presidente) e João Carlos 
(Vice-presidente) foi possível realizar grandes feitos: o saneamento das contas, iniciar a 
implantação de um novo modelo de gestão administrativa, financeira e orçamentária da 
Amorville, a recuperação da malha viária, entre outros. Nosso atual Presidente, ao final desta 
gestão se dedicará a sua carreira profissional, não mais podendo comandar a Amorville no 
próximo biênio, porém, seu companheiro incansável nessa gestão, João Carlos, se propõe, 
com sua nova equipe, a dar continuidade a implementação das melhorias na gestão e a 
trabalhar com o olhar e atenção voltados para o nosso mais precioso patrimônio, nossos 
moradores.  
Para tanto nossa equipe está composta por moradores experimentados profissionalmente e 
competentes para desempenhar suas funções na Amorville. Atuaremos em sintonia com os 
interesses da comunidade adotando mecanismos efetivos de diálogo e promovendo ações e 
projetos que agreguem valor, segurança, lazer, bem-estar e qualidade de vida para nossas 
famílias.
 
Nosso compromisso é trabalhar pelo que é o maior patrimônio do nosso Ville de 
Montagne, seus moradores. 

NOSSO PROGRAMA DE TRABALHO 
 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 
• Conduzir o processo de atualização e aperfeiçoamento do Estatuto da Amorville e o 

estabelecimento de um Regimento Interno; 
• Continuar a implementação e aprimoramento do modelo de gestão e da política de 

pessoal; 
• Aprimorar a transparência da gestão orçamentária e de despesas; 
• Estabelecer canais efetivos de diálogo e participação dos condôminos nas comissões 

temáticas e nos processos decisórios; e 
• Racionalizar gastos. 

SEGURANÇA 
• Aprimorar protocolos de controle de segurança no que concerne à entrada e saída de 

pessoas e veículos; 
• Recadastramento de moradores; 
• Cadastramento e controle de prestadores de serviços (jardineiros, etc.); 
• Aprimorar o sistema de patrulhamento ostensivo e preventivo (rondas); e 
• Estabelecer um protocolo de entrada de materiais de construção com o objetivo de coibir e 

dificultar construções irregulares no Condomínio Ville de Montagne.

MEIO AMBIENTE 
• Promover a ocupação de espaços coletivos com praças, áreas de lazer e etc. visando sua 

incorporação no cotidiano de nossa comunidade e em acordo com os nossos interesses. 
Evitando que esses espaços possam ter outra destinação alheia aos interesses da nossa 
comunidade. 



• Articular a criação da Reserva do Ville visando incorporar as áreas naturais ao Condomínio 
e evitando assim que, no processo de regularização, o Governo dê outras destinações 
alheias aos interesses da nossa comunidade. 

• Promover o cultivo de árvores e outras plantas adequadas para o Condomínio.  
• Implementar o Centro de Educação Ambiental do Ville (CEAVILLE). Onde possamos 

desenvolver e disseminar conhecimentos sobre cultivo alimentos, ornamentais, vivência 
com a natureza, manejo de animais/insetos nas residências, etc. 

• Promover o convívio e bem-estar da nossa comunidade com os pets. Trazendo informações 
sobre cuidados a serem adotados com seus animais de estimação e campanhas de 
combate a zoonoses. 

• Promover a melhoria do meio ambiente, a sustentabilidade e o bem-estar coletivo em nosso 
Ville. 

INTEGRAÇÃO SOCIAL 
• Fazer do Ville nossa casa. Onde todos nós possamos conviver nossa diversidade social, 

econômica e cultural com harmonia, segurança, com qualidade de vida e como uma 
verdadeira comunidade capaz de defender os interesses de nossa coletividade. 

• Promover o espírito comunitário no Ville por meio das ações de integração em torno do meio 
ambiente, cultura e valores comuns. Tais como as festas tradicionais, eventos esportivos, 
palestras e cursos, campanhas assistenciais e atividades com a natureza.  

• Promover programas que visem o bem-estar da nossa comunidade. Tais como aulas 
coletivas de dança, atividades físicas, cursos e etc. que possam apoiar o convívio 
comunitário e atendar as demandas da nossa comunidade. 

CALÇADAS 
• Implementar, com o auxílio de empresa especializada em mobilidade urbana, projeto 

modelo de calçadas para o Ville.

REGULARIZAÇÃO 
• Atuar com vigor no acompanhamento das ações de governo quanto à regularização do Ville. 

RELAÇÃO COM ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 
• Articular com os órgãos governamentais assuntos de interesse comunitário tais como: 

Duplicação da DF-001, reabertura do acesso da QI 27, entre outros. 

EQUIPE 

Presidente: João Carlos Schettini (Quadra 3 – Casa 1) – Bacharel em História pela UniCEUB. 
Ganhador do Premiado Hélio Beltrão de Gestão pela ENAP. Foi Coordenador de 
Documentação de Informação do MEC e atualmente Supervisor de Documentação e 
Informação da CGU. Experiência na Amorville: Diretor Administrativo; Vice-Presidente 

Vice-Presidente: Maria Iomar da Costa Peixoto (Quadra 16A – Casa 33) – Licenciada em 
Letras pela UnB. Professora. Experiência na Amorville: Diretora de Meio Ambiente 

Diretora Administrativa: Elília Mendes de Souza (Quadra 22 – Casa 39) – Empresária 

Diretora Financeira: Elza Carvalho Lopes (Quadra 18 – Casa 17) -  Bacharel em Economia 
pela UniCEUB. 

Diretor de Meio Ambiente: Rodrigo Paranhos Faleiro (Quadra 14 – Casa 15)- Doutor em 
ciências sociais, mestre em antropologia e trabalha na área ambiental há mais de trinta anos. 
Trabalhou com unidades de conservação em várias partes do Brasil. Foi Vice-Presidente da 
ASIBAMA/DF e atualmente, preside seu Conselho Fiscal. 


