
Amiga/amigo vizinha(o); 

 A chapa 03 traz até você propostas de trabalho para a gestão 2016/2018. 
Visam a desenvolver, valorizar, embelezar os nossos espaços comuns para termos 
um padrão de excelência, oferecendo-lhes um ambiente mais aprazível digno de 
todos que habitam e visitam esse local chamado Ville de Montagne. Para a 
efetivação desse projeto precisamos de seu VOTO na Assembleia Geral que se 
realizará no dia 20 de agosto de 2016, no horário de 09 às 15 horas, local: Salão de 
eventos da Amorville. VOTE CHAPA 03. 

 O nosso trabalho será realizado de forma limpa, clara, sem nenhum tipo de 
troca de favores ou de promessas que nunca serão cumpridas. 

 Agradecemos o esforço e dedicação de nossos vizinhos/proprietários que 
trabalharam na gestão que ora se finaliza. 

NOSSA PLATAFORMA DE TRABALHO PARA GESTÃO 2016/2018. 

1.  Atuar em parcerias com os condomínios da Região para a duplicação da via DF-01, 
pista esta que margeia o Condomínio Solar de Brasília, Ville de Montagne e Estância 
Quintas da Alvorada com a possibilidade de seguimento até a pista DF-025, (saída posto 
da PRF); 
 
2. Aprimorar a Segurança dentro do Condomínio, inclusive com a implantação de sistema 
de monitoramento e de comunicação entre a Portaria e as Unidades Residenciais; 
 
3. Estudo de viabilidade para melhorar o acesso dos visitantes, principalmente em finais 
de semana; 
 
4. Revitalização do Parque Ecológico que começa no fundo da quadra 15 indo até aos 
fundos das quadras 04/07; 
 
5. Revitalização dos asfaltos/bloquetes e adequação de acordo com a legislação dos 
quebra-molas das ruas internas do Condomínio; 
 
6. Elaborar o nosso Regimento Interno, consolidando decisões de Assembleia e outras; 
 
7. Arborização das ruas (onde se fizer necessário); 
 
8. Estudo Técnico para a utilização de energias renováveis nas áreas da administração, 
portaria, parques e jardins, etc.; 
 
9. Aprimorar a iluminação interna do Condomínio. Viabilizar/estudar junto com a 
CEB/Administração Regional do Jardim Botânico a transferência da iluminação lateral da 
quadra 01 para o canteiro central; 
 
10.   Atuar junto ao GDF visando a tão sonhada e esperada regularização dos nossos 
terrenos; 
 
11. Lutar incansavelmente para que o valor de nossos terrenos seja cobrado pela 
TERRACAP a preços de terra nua, conforme fixado em Lei; 
 



12.      Modernização da sinalização viária do Condomínio; 
 
13.      Reabertura da pista (HI-104) que liga a DF-01 a QI-27 do Lago Sul que se encontra 
interditada desde 10 de agosto de 2015; 
 
14.      Elaborar um projeto para definir os critérios que devemos adotar para as 
CALÇADAS do nosso Residencial; 
 
15.      As obras em andamento terão continuidade. (Se aprovadas em Assembleia). 
 


