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1. Atendendo

ao pedido do Sr. Ronny dos Santos, atual Presidente

Moradores

e Amigos da Posse (AMAPosse),

excepcionalmente

em sua residência,

Acompanhamento

de Melhorias no bairro da Posse - T eresópolis:

Capelle, Herman Capelle,
2. O Sr. Rony apresentou

interino da Associação

a Sra. Elizabeth Lustosa Granha, agendou

para 09/07/2014

dos
reunião,

com a Comissão Informal de
Elizabeth Lustosa Granha,

Louis

Antonio Geraldo, e Luiz Carvalho Garcia.

proposta de uma chapa presidida por Sr. Benedito Gustavo Lopes de

Carvalho e com o objetivo de incluir os 5 membros dessa Comissão Informal nessa nova chapa.
3. Como nossa Comissão informal, tem o objetivo de buscar melhorias para todo o bairro da Posse e
proximidades,

apesar de não ter ~

chapa para eleição da Associação
chapa proposta,
possibilidade

AMAPosse,

entendemos

ser oportuno

em qualquer

nossa participação

uma vez que nos foi informado que já havia sido divulgado aos moradores

de apresentação

4. Assim, ficaram designandos
Social e Saúde,

nenhuma intensão inicial para participação

de outras chapas.

a Sra. Elizabeth para 1a Secretária,

Herman Capelle para Segurança

Pública,

Louis Capelle para Assistência

Luiz Carvalho Garcia para Delegado

Titular e Antonio Geraldo Vieira para Delegado Suplente, entre outros que já constavam
documento

que será apresentado

5. A pedido dos integrantes

na
a

à

Federação

das Associações

no

dos Bairros de Teresópolis.

da Comissão Informal da Posse, Rony ficou de confirmar uma reunião,

para ainda essa semana, de preferência

no sábado,

Benedito.
6. Ficou acertado ainda que o Sr. Benedito irá agendar

para apresentação
uma Assembléia

de todos da chapa do Sr.
para aprovação

dos

moradores.
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