Ata de Reunião -Reuniêo informando sobre integrantes da
AMAPosse e eleição dos mesmos- Teresópolis RJ
12 de Jul de 2014

Depois do convite feito do Sr. Ronny dos Santos, atual Presidente
dos Moradores

e Amigos da Posse (AMAPosse),

Herman Capelle,
associação

Antonio

queríamos

Geraldo,

marcar

chapa e esclarecimentos
1-A

reunião

chapa e algumas

às

perguntas

14h

no

pertinentes

(presidente

Também

Ronny

(FAMEAT)
08/07/14.

os moradores

Santos

do

a associação

Sitramico
Lopes

da próxima

participantes

da

parada?

foram levantadas

Sr Ronny-Tinha

que só moradores

afirmou

que a eleição

comparencendo

de Carvalho

15

apresentou

e perguntadas

a)Sr" Elizabeth-Se

b) Louis Capelle- Só poderiam

Sr Ronny respondeu

domingo(13/07)

auditório

Sr Benedito

interino )como:

alguma dívida e porque se encontrava
tinha sido em sua gestão
da Posse?

Garcia para participarem

uma reunião(12/07/14)com

lista de presença)O

Sr. Ronny Santos

Elizabeth Lustosa Granha, Louis Capelle,

e Luiz Carvalho

sobre a mesma.

começou

pessoas,(conforme

interino da Associação

a associação

a
ao

teria

uma divida e que não

participar

moradores

do bairro

do bairro.

para nova associação

seria realizada

no

-a de 10 às 14h dizendo que o tempo foi corrido ;que o Sr Valdir Paulino

teria agendado
Também

esta data e as inscrições

Ronny e Benedito

disseram

de novas chapas

ocorreu

de 01 à

que colocou avisos nos postes e chamou

os vizinhos.
2-Tivemos

a presença

do Sr Eias(Sindicato

pelo diretor do Sitramico,Sr
3-Foi

levantado

construção

Vitor,que

pelo Sr. Benedito

dos Rodoviários

de Teresópolis)

se colocou à disposição
(candidato

à presidência

da Associação.
da AMAPOSSE)

possível

de uma creche no bairro da Posse com Posto de Saude proposto pelo INEA
.

4-0 trabalho da AMAPOSSE
Grupos de trabalhos
a)

,apresentado

Reabertura

ajudariam

começará

após a aclamação

na condução

do supermercado

levantados

Flor da Posse (agenda r conversa

b)

Pedir a coleta do lixo no Rincão do Vovô (PMT)
Iluminação

-.

das eleições em Diário Oficial e

de alguns problemas

c)

r'

na reunião

com Sr. Diney Turl)

pública precária no bairro com PMT

d)

Melhoria

e)

luz em parte do bairro
Manutenção das ruas com capinas e operação tapa-buraco.

da rede elétrica e poda de galhos- AMPLA-constantes

f)

Ver junto ao Coronél
do Campo Grande.

Roberto Sila (Defesa Civil de Teresópolis)

piques e falta de

situação

d~ áreas

