
Mensagem do Presidente da AMORVILLE 

 

Passado o primeiro mês desta gestão, devo dizer à Comunidade que para mim 

foi uma grande honra ter sido o escolhido para presidir, nos próximos dois anos, a 

Associação dos Moradores do Ville de Montagne (AMORVILLE). Principalmente porque 

essa escolha concretizou-se após disputada campanha entre dois candidatos, em clima 

de completa cordialidade, lealdade e absoluta transparência. Com o pleito, a 

Comunidade aproveitou bem a oportunidade para demonstrar vitalidade e, 

principalmente, união. 

Afirmo, ainda, que me sinto seguro para levar a bom termo a difícil tarefa que 

me foi confiada, pois tive a rara oportunidade de poder montar uma equipe de 

diretores executivos constituída de moradores competentes, íntegros e de grande 

aceitação em nosso meio, que estarão ao meu lado em todos os momentos 

necessários, dando-me apoio e assistência pertinentes aos problemas e aos temas de 

suas pastas durante todo o exercício da minha gestão. 

Além disso, modestamente, julgo-me conhecedor do Condomínio, do seu 

potencial e dos problemas que o afligem, fruto dos anos que exerci, em outras 

administrações, os cargos de membro do Conselho Consultivo e de Diretor Financeiro. 

Como a maioria dos senhores, também sou morador antigo, e venho 

acompanhando ano a ano, as principais transformações deste residencial.  E foram 

esses fatos que em meio às discussões para a sucessão presidencial que me motivaram 

a doar o meu tempo, experiência e conhecimento em prol da melhoria administrativa 

e da valorização do nosso patrimônio. Nesse sentido trabalharemos para que nossa 

gestão seja pautada pela excelência e profissionalismo, atuando em conjunto com os 

membros do Conselho Consultivo, com as Comissões Temáticas compostas de 

Moradores e com a assessoria oportuna do quadro de funcionários da AMORVILLE. 

O Ville de Montagne nunca foi um condomínio como outro qualquer. Pioneiro 

entre os condomínios horizontais do Distrito Federal, nasceu há 20 anos, entre as 

elevações e as encostas deste rincão, em meio uma época em que as pessoas 

decidiram construir suas casas e viverem neste belo pedaço do Lago Sul. 

A sua população de moradores vem aumentando significativamente, 

tornando-se exigente, seletiva e consciente de seus direitos de morar bem e dos seus 

deveres com a qualidade do meio ambiente. 

A Administração também se tornou mais complexa, aumentando a 

responsabilidade de seus diretores, a expectativa e exigência por uma gestão mais 

técnica e profissional. Hoje, mais do que nunca, eles precisam conhecer com 

profundidade, os detalhes de cada uma de suas pastas, a fim de que possam 

desempenhar ações e serviços relevantes que agreguem melhoria e avanço à gestão. 

Por último, peço a Deus humildade e sabedoria para conduzir com 

inteligência, discernimento e mãos firmes o nosso Ville ao porto seguro, afirmando 

que estarei sempre aberto às ideias, ao entusiasmo, ao congraçamento e ao trabalho. 

 

Pedro Martins 

Presidente 


