Ata de Reunião da equipe de coordenação
24/11/201S-sexta

da AMAPosse realizada em

18h na Pousada da Posse

PRESENTES(06): Benedito

Gustavo Lopes , Louis Capelle, Herman Cap~lle ,

Ronny Carreiro, Nilda de Oliveira e Mir Ribeiro .
1) Benedito

Lopes agradeceu a acolhida do Sr. Sued Vieira a equipe de

coordenação
2) Benedito
reunião

da AMAPOSSE na pousada;

e Louis participaram
realizada

Andamento
unidades

pelo Ministério

das

recadastramento

obras

da

Estava

engenheiros,

insuficientes

uma reunião

sugeriu

que

advogado;
Benedito

lendo

fossem

de um regimento

falou do empenho

de casas (1.600
estado

do

Rio,

para recadastramento

explicação
o estatuto

sanadas

sobre o viaduto;
da AMAPOSSE e

futuramente

por

um

interno;
de alguns membros

união de todos é para melhoria
e soluções.

e comentou

Temos que lutar

estão tendo seus direitos

pelos fracos e oprimidos

construção

Porém o apoio dos órgãos é fundamental
fazermos

Socioambiental
esgoto,água,

um levantamento

da comunidade:

iluminação

e

que

uma área

de casas em mutirão.

(vai ver com a AVIT);

do número de moradores

carências

pela tragédia

anulados. Podemos até arrumar

na Posse,segura e sem risco,para
5) Louis sugeriu

que a

do bairro. Precisamos de respostas

Quem perdeu tudo ficou traumatizado

perdas familiares.

principais

do

Toda associação possui suas normas e regras. Também

precisamos
4)

as dúvidas

do

15/12-15h30

os trabalhos

burocracia

do setor técnico da CRT e outros.

social (técnicos no MP) e 17/12-10h30
3) Louis começou

Social.

para 2.400 alugueis

representantes

AVIT,representantes

Ficou decidido

Ermitage,

social , o número

seriam

presente

manhã de 27/11, de

Público sobre o Aluguel

Fazenda

do aluguel

habitacionais)

sociais.

na ACIAT,nesta

com apoio

da Viva Rio

na localidade.

Levantar as

saúde

,transporte,

pública, lazer,segurança

ruas

e muitos outros.

6) Ronny disse que um grupo de pessoas vão fazer uma ação social na
Granja

Florestal

13/12/15.Segundo
Papai

Noel.

brinquedos

e Rincão

do

Vovô

(Posse)

no

domingo

dia

ele terá presentes para as crianças,pipoca,bolo

Disse

que

quem

da

equipe

puder

seria uma grande alegria. Benedito encerrou
Teresópolis,

ajudar

e
com

a reunião.
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