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Principais Atividades 

n  1ª - Registro de Ata no Cartório ( Espera de 5 meses); 

n  2ª - Realização de 6 Reuniões Internas de Diretoria 
(Virtuais); 

n  3ª - Limpeza e Poda de Canaleta da Rua da Mata  
(evitar foco de queimadas); 

n  4ª - Restauração da Guarita – Área Externa e Interna; 

n  5ª - Troca das Cancelas da Guarita; 



+
Principais Atividades: 

n  6ª - Atualização de Tags dos Veículos; 

n  7ª - Atualização do Site da Associação  
(Atas e Balancetes); 

n  8ª - Visita aos Órgãos Públicos (PMNL) para 
reivindicação de Demandas da Associação; 

n  9ª - Revisão, Manutenção e Troca das Lixeiras dos PETs 
(em parceria com a Construtora Patrimar) sem custo 
para  AMVM; 

n  10ª - Nova Sinalização de Trânsito na Rua da Mata e das 
Estrelas; 



+
Principais Atividades: 

n  11ª - Participação Ativa no Atendimento aos Moradores; 

n  12ª - Colaboração juntos aos entes de segurança para 
efetivo monitoramento da Villa Monteverde; 

n  13ª - Início do Estudo da Revisão e Atualização do 
Estatuto da AMVM – Minuta já em andamento; 

n  14ª - Protocolo junto a PMNL sobre o deslizamento da 
Alameda do Morro; (Houve intervenção da PMNL), 
projeto na Secretaria de Obras para Execução; 

n  15ª - Ações periódicas de comunicação no site e nas 
redes sociais 



+
Medidas emergenciais durante a 
PANDEMIA 

n  Campanhas de conscientização para uso adequado das 
máscaras nas áreas comuns do condomínio. 

n  Adoção de medidas preventivas para evitar 
contaminação dos motoristas e usuários de vans. 

n  Redução provisória das mensalidades em 20 % e 10%. 

n  Redução provisória das despesas com transporte 
exclusivo da Villa Monteverde. 

n  Racionalização da logística do nosso transporte 
exclusivo, a fim de equalizar os horários de viagens 
com a demanda dos passageiros. 

 



+
O que vem por aí 

n  1ª Canal Único de Comunicação e de Ouvidoria  
(via site); 

n  2ª Início de estudo junto aos moradores de Projeto de 
Coleta de Lixo; 

n  3ª Manutenção do Jardim de Entrada da Villa 
Monteverde; 

n  4ª Continuidade da Governança Corporativa (reuniões 
mensais da Diretoria), gestão do orçamento, instalação 
do ponto eletrônico dos colaboradores; 

n  5ª AGO para Prestação de Contas (Primeiro Ano de 
Mandato); 



+
O que vem por aí 

n  6ª AGE para apresentação do novo Estatuto e votação 
(Atualização)  

n  7ª  Continuidade da Visita aos Órgãos Públicos ( PMNL) 
para reinvidicação de Demandas da Associação; 

n  8ª Manutenção das Lixeiras dos PETs; 

n  9ª Participação Ativa no Atendimento aos Moradores; 

n  10ª Colaboração junto aos entes de segurança para 
efetivo monitoramento da Villa Monteverde; 



+
O que vem por aí 

n  11ª Gestão Ativa dos Recursos dentro do Orçamento; 

n  12ª  Manutenções Diversas da Vila MonteVerde; 

n  13ª  Novo Escopo de CFTV (Guarita ) 

n  14º Modernização do sistema de controle de acesso das 
vans com troca dos equipamentos de leitura de cartões 
e melhor controle logístico das rotas e horários.  


