ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE AMAPOSSE
Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e dezessete, reuniram-se na Escola João
Adolfo Josetti , rua Artur Josetti, 350 no bairro da Posse, Teresópolis, RJ, com início às 10h e
término às 11h30 e a presença dos membros da Associação: Sr Benedito Gustavo de Carvalho,
Presidente; Sr~ Elizabeth Lustosa Granha, Vice Presidente; Sr Sued Moitinho, 151Tesoureiro; Srª
Angela Aparecida de Souza Alves, 2~ Tesoureira; Sr José Luis dos Santos Barbosa; Srª Angelina
Noronha e Sr Izidório Araújo Figueiredo, Conselho Fiscal, para tratarmos de assuntos
pertinentes.
Pauta de reunião:
Leitura e Aprovação das Atas dos dias 22/06/17

e 07/07/17.

Periodicidades das reuniões.
Papel de cada grupo na Associação, de acordo com o Estatuto.
Discutir e definir forma de manutenção orçamentária
Informar reunião Café Comunitário
do mês.

da Associação. Por que e para que.

com 3051Batalhão (CIAT, Regadas, 10h) toda última 6ª feira

Assim ficaram os assuntos tratados:
Foi feita a leitura das Atas e aprovadas pelos presentes. A Srª Vice Presidente apresentou
Ofícios que serão enviados os Órgãos Públicos reiterando as solicitações já encaminhadas por
diversas vezes pela AMAPOSSE. Sr. Sued explicou o papel dos grupos na equipe e que os Srs
que fazem parte do Conselho Fiscal poderão se reunir de acordo com o calendário,
para
análise das obrigações e despesas apresentadas pela diretoria da AMAPOSSE. Foi aprovado
ainda a periodicidade das reuniões, incialmente de 15/15 dias (podendo serem realizadas
sábado e/ou Sª feira). Dando continuidade, Sr. Sued apresentou proposta de manutenção
orçamentária com os sócios da AMAPOSSE, pois a Associação tem gastos e precisa se organizar
e elaborar frente de trabalho, para solucionar problemas dentro do bairro, sugere que se faça
Sócio I e 11. Sócio I contribuirá com R$ 200,00, Sócio 1\ com R$ 100,00 e Não Contribuintes. A Sr~
Elizabeth, sugeriu que seja incluído nesse contexto o Sócio 111 que contribuirá com valores
menores, de acordo com sua possibilidade, dando oportunidade à todos de participar. Essas
contribuições serão cobradas trimestralmente,
para diminuir despesas. Proposta aprovada
pelos presentes.
Em função do pedido de desligamento de alguns membros da Associação, foi proposto pelo Sr.
Sued, fazermos troca de cargos, ficando assim: Com o desligamento do Sr. Loius Capelle a Srª
Angela Aparecida de Souza Alves, passa a substituí-lo na função de 1ª Secretária, Angelina
Noronha assume o cargo de 2ª Tesoureira no lugar da Srª Angela Aparecida de Souza e com
pedido de desligamento do Sr. Claudio Calixto Figueredo e Srª Nilda de Oliveira que eram
integrantes do Conselho Fiscal, o Sr. Izidório assume o cargo de 151Conselheiro Fiscal, todos
aprovados pelos presentes. Elizabeth reforçou a importância de participarmos da reunião do
3051BPM (Café Comunitário), sempre realizada nas últimas 6ªs feiras de cada mês, às 10h na
rua Regadas, CIAT, aberta para qualquer membro da Associação. Próxima reunião agendada
para dia 03/08/2017,

ás 19h no Sítio Umuarama.

'

