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Aos moradores da APC temos um informe importante: quatro componentes desta 

chapa estão nesta área. Dois fazem parte da Comissão de Regularização e conhecem 

a fundo as tratativas com a TERRACAP. Além disso, temos um ferrenho defensor 

desta questão que é o Marcelo Arêas. 

 Discutir com os moradores a forma de gestão que queremos para o Ville; 

 Implantar gestão participativa e diretoria colegiada; 

 Implantar o Regimento Interno; 

 Acompanhar a discussão sobre a manutenção de muros e guaritas; 

 Acompanhar e participar do processo de regularização até que o último lote seja tratado; 

 Fiscalizar o cumprimento das normas que determinam a execução de obras civis pela 

Terracap e demais empresas do GDF, como drenagem pluvial, manutenção das vias, 

instalação da rede de esgoto e das estações de tratamento, etc.; 

 Realizar a transição da administração das áreas públicas do condomínio para a 

Terracap, conforme estabelece o Memorial Descritivo de Regularização de 

Parcelamento (MDE-RP 051/12); 

 Primar pela segurança do Ville de Montagne, buscando melhorar o monitoramento, o 

controle, a vigilância ostensiva e treinamento dos funcionários; 

 Implantar sistema de acesso de visitantes e de prestadores de serviços seguro e ágil; 

 Fazer gestão junto aos órgãos de trânsito para melhoria das vias de acesso ao Ville de 

Montagne: DF-001, Via HI 104 (ligação com a QI 27) e Trevo de acesso ao condomínio; 

 Acompanhar e participar das discussões sobre a implantação do Parque do Rasgado / 

Lago Sul (área verde que margeia a DF 001); 

 Melhorar a manutenção e a conservação do nosso condomínio; 

 Melhorar o sistema de coleta seletiva de lixo e outros resíduos recicláveis; 
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 Melhorar a comunicação entre a Amorville e os moradores, buscando meios e 

tecnologias para uma interação mais rápida e eficaz; 

 Dar atenção aos animais silvestres e domésticos, buscando um convívio seguro, limpo 

e harmônico; 

 Proporcionar mais eventos sociais e atividades coletivas para integrar os moradores; 

 Realizar campanhas educativas e participativas para manutenção de um ambiente 

saudável, limpo, tranquilo, agradável e seguro; 

 Resgatar o vínculo com Associação Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim 

Botânico (AJAB) e demais condomínios vizinhos para nos fortalecer como comunidade. 
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