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ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE DA AMAPOSSE

Presentes: Benedito Gustavo Lopes de Carvalho, Elizabeth Lustosa Granha, Louis Capelle, Herman
Capelle, Sued Moitinho,

Em 22/06/2017,
discutiram
1.
2.

foi realizada, às 18h reunião com a Equipe da AMAPOSSE, no sítio UMUARAMA,

descaso dos serviços públicos quanto as várias solicitações da Associação,
legalização

contatar
pedido

do Representante

da AMAPosse

com a transfência

de nome

do responsável

para o atual Presidente Benedito Gustavo Lopes de Carvalho,
todos os integrantes
de desligamento

possibilidade
4.

que

os seguintes assuntos:

anterior
3.

Angelina Noronha, Marco Aurélio H. Catão e José Luis dos Santos Barbosa.

de continuar

da equipe para efetivação,

do quadro

da AMAPosse

substituição

para os que

ou preenchimento
não tem

do

interesse

ou

levarem sugestões para estudo da forma e definição

de

nesse trabalho voluntário,

Na próxima

reunião os integrantes

contribuição

da Equipe e dos moradores

para manutenção

de alguns procedimentos

no bairro

a serem definidos em reunião daqui para frente.
Assim ficaram decidos os assuntos acima e seus responsáveis para apresentarem

os resultados na

próxima reunião:
1.

Dar continuidade

ao envio de Ofícios periodicamente,

reiterando

a solicitação anterior

aos

Serviços públicos da Cidade de Teresópolis para o Bairro da Posse e Campo Grande.
2.

Benedito e Louis ficaram de na 2ª. Feira seguinte, procurarem

3.

Elizabeth ficou de contatar todos os integrantes

providências

participação

necessárias para a atualização do responsável pela AMA Posse.
da equipe, explicando

de todos na próxima reunião com o objetivo

ações, envolvendo
nesse momento,

os moradores,

independente

na equipe e enviadas os pedidos de seus desligamentos.

da

prioridades

de

ou não dos órgãos públicos,
para colocar essas ações em

a fim de garantir a segurança e saúde dos moradores,

confiança dos mesmos na Associação. Foram identificados

participação

a importância

de, juntos, definirmos

do atendimento

a equipe precisa se unir e estudar estratégias

prática imediatamente

4.

um Contador para adotar as

além de adquirir a

os membros que não irão continuar
Foi explicado ainda a importância

da

de quem continua na próxima reunião agendada para 07/07/2017.

Sr. Sued apresentou

a proposta dele para contribuição

trimestral

o de acordo dos presentes. A proposta será reapresentada

e com

na próxima reunião objetivando

ouvir outras opiniões da equipe com presença mais significativa

PRÓXIMA REUNIÃO AGENDADA PARA: 07/07/2017,

da equipe e moradores

dos membros.

no sítio UMUARAMA,

às 18h

