Ata de Reunião da equipe de coordenação da AMAPosse realizada em
14/08/201S-sexta 18h no Sitramico.
PRESENTES(07): Louis Capelle, Herman Capelle , Elizabeth
Carreiro, Luiz Garcia,Nilda
1) Louis e Elizabeth

de Oliveira e Mir Ribeiro .
abriram

a reunião

trazendo

para a realidade

e abandono

ruas e estradas,

cobras e ratos. Novamente

do bairro.

chuvas de verão que se aproximam.
término

das obras

educacional
bairro.

prometidas

para a população

2) Ronny falou

Waldir

a equipe

Muitos

presente

cavalos soltos na

preocupação

com as

Temos que cobrar do INEA o

para a área.

Fazer um trabalho

do descarte certo do lixo;

com o Waldir

Como

Lustosa,Rpnny

da FAMEAT sobre

também

faz parte

os problemas

do Conselho

do

da Saúde

ficaria mais fácil resolver;
3) Nina

e Ronny

Montanhas

falaram

que

de Teresópolis

foi instruir

Vovô sobre o lixo e esgoto.

do

de um projeto

Ambiente

a localidade.

Municipal

da Est Rincão do

que Vivian ligou para

da Secretaria
Essa palestra

(sábado) a partir das 10h. Benedito também

Municipal

do Meio

seria

29/08/15

dia

esteve presente

nesta

reunião realizada dia 11/08 com Sr. Bandeira na localidade.

Tinham

26 pessoas presentes

melhor

dos moradores
4)

Parque

moradores

Ronny informou

ele informando
para

o Bandeira

Luiz

Garcia

Público(MP)
Também
pedindo

locais;
falou

que

não

dia 24/08/15

sugeriu

houve

reunião

para esclarecimentos

fazermos

com

o

Ministério

das obras do INEA.

um ofício ao Sr. Ricardo Raposo (SEA)

respostas do técnico-projetista

Fluvial,participação
projetos

e segundo eles ,houve uma aceitação

efetiva

sobre represa seca, Parque

da equipe

da AMAPOSSE

,COHIDRO (Execução do projeto/Barragem

sobre

os

contenção

de

novas cheias no Campo Grande). Tudo isso foi levado em reunião
na sede da Viva Rio socioambiental
do Inea) em reunião

junto

com Vicente(responsável

de 01/07/15,representantes

da Dimensional

Eng Ltda e engenheiros.
5) Terminamos
sugerindo

a

reunião

próxima

reunião

agradecendo

a

presença

para 15 ou 17/09/15.

de

todos

e

Vamos confirmar

local e data por mensagens ao grupo.
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