ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO NOROESTE

SETOR NOROESTE – BRASÍLIA-DF
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÀRIA
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2015 (dois mil e quinze), às 19h30 em
primeira chamada e às 20h00 em segunda e última chamada, reuniram-se os associados,
conforme lista de presença, para deliberar sobre os assuntos constantes no Edital de
Convocação, devidamente publicado em jornal de grande circulação e remetido aos e-mails
cadastrados dos associados em 14 de outubro de 2015 e publicado no Jornal de Brasília em
12 de outubro de 2015. A convocação se deu para tratar da seguinte pauta: 1)
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DOS EXERCÍCIOS 2014/2015,
MEDIANTE PARECER DO CONSELHO FISCAL; 2) DELIBERAÇÃO SOBRE A
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 2015/2016; 3) ASSUNTOS
GERAIS. Abertos os trabalhos, foi escolhido presidente o Sr. LUIZ ALBERTO MARTINS
BRINGEL e, para secretariá-lo, o Sr. RÔMULO MIRANDA ALVIM, sem que qualquer dos
presentes tenha manifestado oposição. O presidente deu início aos trabalhos. Tendo lido o
edital de convocação, passou-se à pauta: 1) APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS
CONTAS DOS EXERCÍCIOS 2014/2015, MEDIANTE PARECER DO CONSELHO
FISCAL: Registraram-se as presenças dos membros titulares do Conselho Fiscal
Sra. Wanessa Oliveira e Sr. José Neto Guimarães. Passada a palavra ao Sr. José Neto, em
nome do Conselho Fiscal, registrou a correção dos registros na prestação de contas,
apresentando o parecer pela aprovação sem ressalvas. A Sra. Wanessa pediu a palavra apenas
para expor brevemente o perfil de receitas e despesas do exercício, destacando que os
principais gastos foram com a impressão de material publicitário, no qual se inclui o jornal
“O Noroeste”; com a contratação da agência de publicidade; e com a festa junina realizada
em 2015. As principais receitas vieram das contribuições dos associados e com o patrocínio
da festa junina realizada. Atualmente, a AMONOR conta com 425 associados pagantes. A
Tesoureira Sra. Maria Helena expôs que, no fechamento do período, existem
aproximadamente nas contas da Associação R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em aplicação
de longo prazo, outros R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em aplicação com resgate automático
e mais R$ 1.000,00 (hum mil reais) em conta corrente. Também registrou que há despesas
recorrentes com cópias reprográficas, cartório e manutenção da conta bancária. Quis
registrar que só teve acesso de fato à conta bancária da associação e à movimentação de
recursos a partir da gestão do Sr. Antonio Neto, anotando que no período anterior não houve
aplicação de recursos, que permaneceram parados em conta corrente. Colocado o item de
pauta em votação, a assembleia aprovou por unanimidade as contas apresentadas,
registrando-se apenas que o Sr. Antonio Custódio Neto não votou, por ser o responsável
pelas contas apresentadas. 2) DELIBERAÇÃO SOBRE A PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA PARA O PERÍODO DE 2015/2016: Passada a palavra ao Presidente,
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Sr. Bringel, ele propôs, no que diz respeito às receitas, três opções para votação: manter a
contribuição atual, aumentar a contribuição ou reduzir a contribuição. Quanto às despesas,
propôs manter o perfil daquelas realizadas no período 2014/2015, tais como: contratação de
agência de publicidade, elaboração de material publicitário, incluindo o jornal “O Noroeste”,
realização de eventos sociais e custeio de contas de telefonia celular para o Presidente e a 1ª
Tesoureira, apenas nas duas linhas comerciais de propriedade da Associação. Tendo em vista
a elevação dos custos operacionais assumidos por membros da diretoria, foi proposta a
possibilidade de reembolso de gastos com combustível a membros da diretoria. Colocado o
assunto em votação, a assembleia aprovou a previsão orçamentária do período 2015/2016
por unanimidade, decidindo pela manutenção da taxa anual de R$ 120,00 por associado e
limitando o total geral de combustível passível de reembolso a 40 (quarenta) litros mensais.
3) ASSUNTOS GERAIS: Comunicação Social: O Sr. Antonio Custódio Neto pediu a
palavra para registrar o elogio de várias incorporadoras à qualidade técnica e gráfica das
últimas edições do Jornal “O Noroeste”. Nesse sentido, enalteceu o trabalho da Diretora de
Comunicação Denise de Quadros à frente da publicação e a escolha da empresa HMP
Comunicação LTDA, depois de relevante trabalho da Tesoureira Maria Helena. Câmara
Comunitária do Noroeste: com o advento da CCN – Câmara Comunitária do Noroeste, o
Sr. Antonio Neto o e o Sr. Bringel ponderaram que a Câmara tratará prioritariamente dos
assuntos relacionados a infraestrutura e a AMONOR tratará prioritariamente de assuntos
relacionados a relações sociais e à implantação do Parque Burle Marx. Licenciamento do
Atual Presidente: Tendo em vista que assumiu o cargo de presidente da Câmara
Comunitária do Noroeste, o Sr. Antônio Neto pediu a palavra para solicitar o seu afastamento
temporário do cargo de presidente da AMONOR. Com isso, o vice-presidente assume as
funções de presidente, conforme previsão estatutária. Argumentou que assim poderá se
dedicar com mais afinco à consolidação dessa nova entidade e buscar com mais efetividade
os resultados tão demandados pelos moradores do bairro. Enalteceu toda a história vivida
até o momento com os demais membros da diretoria da AMONOR, reforçando sua confiança
no trabalho do seu vice presidente, Sr. Luiz Bringel, que agora assumirá a presidência e em
toda a diretoria que sempre o apoiou e viabilizou todas as conquistas alcançadas. O Sr. Luiz
Bringel pediu a palavra para registrar que o Sr. Antonio Neto continua sendo o líder
comunitário do Noroeste. Enalteceu a postura do Sr. Neto no lançamento da Frente
Parlamentar do Noroeste, ocorrido na Câmara Legislativa do DF no dia 22/10/2015.
Argumentou que a exposição das demandas e a cobrança das autoridades presentes se deu
de forma irretocável. O 1º Secretário Sr. Rômulo pediu a palavra para parabenizar o Sr. Neto
pelo trabalho realizado, destacando o seu empenho e dedicação, desejando muito sucesso no
novo desafio assumido e renovando a confiança na seriedade com que trabalha e se dedica
ao Noroeste. A Conselheira Wanessa pediu a palavra para agradecer ao Sr. Neto, como
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membro da Diretoria e como moradora do Noroeste, por todo o trabalho e dedicação
empreendidos e por saber o quanto ele se desdobra em prol do bem comum, desde o início
do bairro. A Tesoureira Maria Helena quis apenas reforçar essas palavras e sentimentos
expressados pelos demais membros da diretoria. O Conselheiro José Neto também quis se
manifestar, dizendo não haver palavras à altura para descrever o esforço e trabalho
empreendidos pelo Sr. Neto. Revelou o seu orgulho de fazer parte da diretoria da associação,
de estar ao lado de pessoas que se dedicam tanto ao bem do bairro e de seus moradores. A
Diretora de Comunicação Social Denise também registrou o seu agradecimento ao Sr. Neto
por todo o trabalho realizado e pelo papel de líder que assumiu e desempenha tão bem, além
disso, agradeceu também pela confiança em si depositada nesse projeto de comunicação
social, revelando se sentir honrada em fazer parte desse grupo. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, o presidente deu por encerrada esta Assembleia, e para constar, lavrei a
presente Ata que vai devidamente assinada por mim, Rômulo Miranda Alvim, secretário e
Luiz Alberto Martins Bringel, presidente.
Brasília-DF, 29 de outubro de 2015, às 21h30.
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