
                                                             
 

CHAPA 1    (NOVO VILLE) 

Nosso compromisso é trabalhar profissionalmente pelo progresso do Ville! Neste 

sentido, um grupo de moradores já testados está disposto a trabalhar para fazer uma 

administração pautada pelo profissionalismo e pela excelência. Adotar-se-á para isso boas 

práticas de gestão (governança, transparência, prestação de contas e eficiência 

operacional). Atuará em sintonia com o Conselho Consultivo e com as Comissões 

Temáticas (segurança, regularização, obras, meio ambiente, arquitetura, urbanismo e 

paisagismo), atendendo aos interesses da comunidade por meio de projetos que agreguem 

valor, segurança, lazer, bem-estar e qualidade de vida para as nossas famílias. 

Nossas Propostas 

Regularização 

 Atuar com vigor no acompanhamento das ações de governo quanto à regularização 
do Condomínio, visando consolidar o processo de regularização total do Ville, 
especialmente, a Área de Parcelamento Condicionada (APC) e, ainda, lutar pela 
preservação de muros, portarias e guaritas. 

Segurança 

 Modernização da segurança do Ville, por meio da instalação de câmeras no 
Condomínio e disponibilização de imagens nos aplicativos de celulares dos 
moradores, permitindo o monitoramento em tempo real; 

 Aprimorar o protocolo de controle na entrada/saída de pessoas e veículos; 

 Aprimorar o sistema de patrulhamento ostensivo e preventivo (rondas), e 

 Realizar estudo para a instalação de sistema de comunicação entre a portaria e as 
unidades residenciais. 

Gestão Administrativa 

 Melhorar o sistema de limpeza interna (ruas, praças e jardins), utilizando tecnologia 
de baixo custo, com aquisição de equipamentos modernos, otimizando o trabalho 
para manter o Ville sempre limpo; 

 Aprimorar o modelo de gestão e da política de pessoal (qualificação, treinamento e 
valorização dos funcionários por meio das competências e meritocracia); 

 Dar transparência à gestão orçamentária e de despesas, por meio da implantação do 
sistema de contas abertas (acesso à informação) no site da AMORVILLE; 

 Estimular a participação dos condôminos na elaboração e no acompanhamento do 
orçamento, visando aprimorar a qualidade e a prioridade das despesas; 

 Reativar e estimular o trabalho das Comissões Temáticas compostas por vizinhos; 

 Propor e conduzir o processo de atualização do Estatuto da AMORVILLE com a 
participação dos Associados. 

Meio Ambiente 

 Promover a melhoria do meio ambiente, a sustentabilidade e o bem-estar coletivo no 
Ville; 



                                                             
 

 Articular a criação da Área de Reserva do Ville, visando incorporar os espaços 
naturais ao Condomínio, por meio de comodato, evitando assim que o governo dê 
outras destinações alheias aos interesses da comunidade; 

 Promover o cultivo de árvores e outras plantas adequadas ao Condomínio, e 

 Implementar o Centro de Educação Ambiental do Ville (CEAVILLE), onde se possa 
desenvolver e disseminar conhecimentos sobre o cultivo de alimentos, plantas 
ornamentais, vivência com a natureza e controle de animais e insetos. 

 

Integração Social 

 Promover o espírito comunitário no Ville, por meio de ações de integração em torno 
do meio ambiente, cultura e valores comuns, tais como: festas tradicionais, eventos 
esportivos, palestras, cursos, campanhas assistenciais e atividades com a natureza, 
bem como programas que visem o bem-estar da nossa comunidade, e 

 Estimular atividades físicas que possam apoiar o convívio comunitário e atender as 
demandas da nossa comunidade. 

 

Nossa Equipe 

Presidente: JAZON PEREIRA LIMA JÚNIOR (Q. 15, Casa 12) 
Advogado. 
Experiência na Amorville: Conselho Consultivo de 2008 a 2016; Presidente da Amorville 
de 2016 a 2018. 
 
Vice-Presidente: SANDRA SCHETTINI (Q. 3, Casa 1) 
Designer e paisagista 
Experiência na Amorville: Coordenou a construção da área de convívio (academia ao ar 
livre) e colaborou no paisagismo das áreas próximas à portaria e prédio da administração.    
 
Diretor Financeiro: NELMAR ARANTES (Q. 9, Casa 1) 
Administrador e Militar Aposentado. 
Experiência na Amorville: Diretor Administrativo de 2004 a 2008 e 2014 a 2016. 
 
Diretor Administrativo: PAULO CAVALCANTE (Q. 17, Casa 1) 
Professor e gestor cultural. 
 
Diretor de Meio Ambiente: RODRIGO PARANHOS FALEIRO (Q. 14 Casa 15) 
Doutor em ciências Sociais, mestre em antropologia e foi vice-presidente da ASIBAMA-DF 
(Associação dos Servidores da Carreira de Especialistas em Meio Ambiente e do PECMA 
no DF). 
 


