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Srs. Moradores,
Conforme divulgado, no dia 27/11/15, a AMAPosse realizou reunião junto
aos moradores da Posse e Campo Grande. Além de darmos
conhecimento dos assuntos em andamento, buscando melhorias para o
local, apresentamos proposta da realização de um mutirão dos
moradores para limpeza e decoração de Natal na Posse, a ser
realizada no dia 14/12/2015, à partir das 9h, em frente ao prédio em
ruínas na Estrada José Gomes da Costa Júnior-Posse.
Na oportunidade informamos aos moradores que tivemos uma reunião
com o atual Prefeito Márcio Catão, que se mostrou sensibilizado com a
situação de abandono nas regiões atingidas pela Tragédia de 2011, em
Teresópolis. E acrescentou sua preocupação, pois os cofres da
Prefeitura encontram-se sem qualquer verba para outro fim, ainda esse
ano. Seu empenho, até dez/2015, é tentar pagar os salários atrasados
dos empregados públicos. Mas assumiu o compromisso de em 2016,
cumprir com as responsabilidades da Prefeitura em fazer o que for
preciso, para melhorar os locais atingidos pela Tragédia.
Após informarmos da iniciativa da AMAPosse realizar um mutirão de
limpeza na Posse, a Prefeitura se comprometeu em mandar 3 ou 4
funcionários para nos ajudar nessa iniciativa. Pediu a compreensão dos
moradores, porque seu trabalho é árduo mas se mostrou comprometido
nas melhorias necessárias em Teresópolis.
Dessa forma, vimos pedir voluntários que possam nos ajudar a melhorar,
nesse final de ano, o local onde moramos. Aos proprietários e veranistas
que tenham jardineiros em suas casas e sítios, pedimos a liberação
deles para nos ajudar na limpeza e aos moradores que puderem, a
doação de água, sucos e biscoitos para alimentar o pessoal voluntário.
Nossa intensão também é simbolizar uma árvore de Natal, em
lâmpadas, na frente do prédio em ruínas. Pedimos ainda aos moradores
para limparem suas calçadas, retirando matos e realizando podas de
árvores que estejam por cima de fios. É importante que os moradores e
suas residências tenham caixa séptica ou de tratamento de esgoto.
Tenham consciência da forma correta e que pode ser multado pela
fiscalização da Prefeitura. Esgotos atravessando ou correndo nas ruas é
crime ambiental.
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos.
Aproveitamos para desejar a todos os moradores um Feliz Natal e um
novo ano de muita saúde e grandes realizações.
Abraços
Equipe da AMAPosse

