Ata de Reunião da equipe de coordenação da AMAPosse realizada em
13/11/2015-sexta 18h no auditório do Sitramico
PRESENTES(07): Benedito

Gustavo Lopes,Elizabeth

Lustosa, Louis Capelle,

Herman Capelle ,Angela Souza, Nilda de Oliveira e Mir Ribeiro.
1) Benedito

Lopes esteve hoje(13/11)

Defesa Civil Municipal
para esclarecimentos
2) Para as reuniões
convocação
3)

4)

com a comunidade

ser demolido.

Precisamos

(ver andamento

imóveis

pelo INEA.

da Est. Clube do Lago que
marcar

uma

reunião

com

a

negociações);

da AMAPOSSE terão

de abandono

e inúmeros

ver o desfazimento

na entrada

Catão dia 17/11/15-9h

situação

temos que fazer por edital de

precisamos

o prédio

Representantes
Márcia

da associação

e emissão de laudos;

no bairro

citou

procuradora

à disposição

que se colocou

com a segurança dos moradores

abandonados
precisa

com o Coronél Roberto Silva da

com prazo de 15 dias antes da mesma;

Preocupados
Elizabeth

'

uma reunião

com o prefeito

para levar ao seu conhecimento

do bairro

da Posse e demandas

a

para a

localidade;
5) Outro problema

levantado

que vêm falhando
6) AMAPOSSE
Ambiente

pela comunidade

participará

como

suplente

conforme

reuniões

9) Elizabeth sugeriu fazermos
moradores.

Conselho

do

Meio

D.O.U.;

na Posse;

na Viva

uma unidade (escritório)

com todos

no

(COMDEMA) conforme

7) Levantada Proposta de um mutirão
montada

do ônibus

com a mesma;

de Teresópolis

8) Também

é o horário

Rio Sócio-ambiental

será

do INEA na cidade;

uma faixa para divulgação

Louis e Elizabeth

farão

das reuniões

a elaboração

do

layout para a mesma;
10) Angela

Souza levantou

Escola João Adolpho
Centro

Social

Municipal

com

indenização

do

que atualmente

Josetti

e mostrou

Campo

Grande

a tragédia

de

existem

59 crianças

sua preocupação

interditado
12/01/2011

pela
e

no

na

com o

Defesa
aguardo

Civil
de

ou solução pelo INEA;

11) Próxima reunião da equipe será agendada na Pousada da Posse em
24/11/15

as 18 horas para estudo e esclarecimento
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