ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO NOROESTE

ATA DE REUNIÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMONOR
Aos trinta e um dias de outubro de 2016, segunda-feira, às dezenove horas e trinta
minutos, reuniram-se, na EQNW 110/111, Blocos A/B – Setor Noroeste – Brasília –
DF, os associados da AMONOR para tratar dos assuntos constantes do Edital de
Convocação, devidamente emitido aos vinte e nove de setembro de 2016. A
Conselheira Titular da Amonor, Sra. Wanessa Queiroz de Souza Oliveira, se propôs a
presidir a Assembleia, propositura a qual ninguém se opôs. Convidou o Sr. Antonio
Custódio Neto a secretariar a reunião, este aceitou e ninguém foi contra. Dando
continuidade à assembleia, a presidente leu a pauta e iniciou os debates: 1)
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2015/2016,
MEDIANTE PARECER DO CONSELHO FISCAL: Primeiramente, o Presidente da
Amonor, Antonio Custódio Neto, fez uma explanação geral sobre todo o período do
mandato da AMONOR, destacando as principais conquistas para o bairro durante
esses três primeiros anos de associação, como: iluminação pública para o bairro;
estabilização no sistema de fornecimento de energia elétrica; implantação da rede
definitiva de abastecimento de água; regularidade na coleta de lixo; sistema de
drenagem pluvial no corredor verde por meio de bacias de contenção de águas
pluviais; paradas de ônibus e linhas de transporte público; sinalização horizontal e
vertical na via W7; colocação de grama nas áreas públicas do bairro; sinalização de
endereçamento dos blocos e quadras; e atuação ininterrupta e sem alardes para a
concretização da retirada da invasão da Arie Cruls. Em seguida, a Conselheira
Wanessa Oliveira explicou os principais gastos da associação que estão relacionados
à Comunicação da AMONOR (jornal, site, redes sociais) e também explicou que
praticamente a totalidade dos custos relacionados aos eventos promovidos pela
associação são patrocinados. Ressaltou que a inadimplência da AMONOR está muito
alta, de 579 associados, 276 estavam com o boleto de anuidade em aberto, pois os
prédios que cobravam mensalmente uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) no boleto do
condomínio deixaram de realizar essa cobrança em 2016. Na sequência, as contas
foram aprovadas por unanimidade com o pedido para que os balancetes fossem
disponibilizados aos associados no site da associação. 2) APRESENTAÇÃO DAS
CHAPAS: A presidente da Assembleia explicou que não foi apresentada com
antecedência uma segunda chapa para concorrer às eleições, mas questionou se
havia dentre os associados esse interesse. Como não houve manifestação de
interesse para a formação de uma segunda chapa, a chapa da Diretoria atual se
apresentou tendo a seguinte constituição: Presidente: Antonio Custódio Neto; Vicepresidente: Wanessa Queiroz de Souza Oliveira; 1º Tesoureiro: Hamilton Rafael de
Oliveira; 2º Tesoureiro: Helton Linhares; 1º Secretário: José Eurípides da Silva; 2º
Secretário: Maria Augusta Fernandes; 1º Conselheiro: Marcelo Lobato; 2º Conselheiro:
Carlos Eduardo Bornhausen; 3º Conselheiro: Egon Vieira da Silva; 1º Suplente:
Kleyson Musso; 2º Suplente: Nayse de Oliveira Mendes; 3º Suplente: Neide Bernardo
da Silva. 3) ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO
FISCAL: A nova chapa foi colocada em votação e eleita por unanimidade, tomando
posse imediatamente. Em seguida, o presidente Neto apresentou os planos para os
próximos três anos. 4) DELIBERAÇÃO SOBRE A PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
PARA O PERÍODO DE 2016/2017: A diretoria da AMONOR explicou que com a
quantidade ainda não muito expressiva de associados e a alta inadimplência não é
possível, por exemplo, custear uma sede e ter uma pessoa para atendimento aos
associados e acompanhamento dos boletos não pagos, o que é um desejo para a
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próxima gestão. O presidente Neto informou que para uma atuação mais profissional
da associação seria necessário aumentar um pouco o valor arrecadado com a
anuidade, bem como ampliar o número de associados. Sendo assim, propôs que o
valor da anuidade passasse para R$ 200,00 (duzentos reais) com um desconto de
10% (dez por cento) para os boletos pagos em dia. Houve alguns associados que se
manifestaram por não ter aumento e outros que achavam que o aumento poderia ser
maior, no entanto, a proposta apresentada foi colocada em votação e ganhou por
ampla maioria de votos. 5) ASSUNTOS GERAIS: Foram reforçadas algumas
demandas dos associados como: a necessidade de uma parada de ônibus a mais na
altura da quadra 111, o mesmo para a quadra 108; ampliação do horário das linhas
para além das dezenove horas e para o final de semana; colocação dos postes de
iluminação pública que estão faltando entre as quadras 109 e 309; caixas de concreto
abertas no corredor verde. Foi colocada a necessidade de uma maior fiscalização das
obras nas quadras 109 e 309, pois as construtoras estão degradando o corredor
verde. Também foi dito que o local destinado à comercial da 108/109 está muito
abandonado, necessitando de uma maior atenção no que diz respeito à poda do mato.
Foi informado que boa parte dessas demandas já haviam sido tratadas pela AMONOR
com a Terracap, mas que a diretoria manteria a cobrança e acompanhamento. O
Presidente Neto também fez uma explicação sobre a diferença entre a invasão na Arie
Cruls (que foi onde houve a retirada por parte do GDF), a invasão dentro do Parque
Burle Marx (que está próxima ao Ceub) e a área dos indígenas (que não se trata de
invasão e sim de uma área na 308/508/708 em que há uma decisão na justiça a favor
dos índios, sendo que a Terracap está em negociação para a desocupação). Por fim,
foi solicitado ainda que a AMONOR, se possível, intervisse para que houvesse
calçadas da saída sul do bairro até a W3 norte e para uma maior disponibilidade de
serviços de internet no bairro (demanda feita, em especial, pelo Ile de la Citè – 309
bloco D/E). Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada esta
assembleia, e para constar, lavrei a presente ata que vai devidamente assinada por
mim, Antonio Custódio Neto, secretário e Wanessa Oliveira, Presidente. Brasília, 31 de
outubro de 2016, às 22h30.
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