•

ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE AMAPOSSE
Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, reuniram-se no Sítio Umuarama,
Estrada Claussem, 109 no bairro da Posse, Teresópolis, RJ, com início às 19h e término às
20h30 e a presença dos membros da Associação: Sr Benedito Gustavo de Carvalho, Presidente;
Sri! Elizabeth Lustosa Granha, Vice Presidente; Sr Sued Moitinho, 1Q Tesoureiro; Sri! Angela
Aparecida de Souza Alves, li! Secretária; Sr Marco Aurélio H. Catão e Sri! Angelina Noronha,
Conselho Fiscal, para tratarmos de assuntos pertinentes.

Pauta de reunião:
Leitura e Aprovação da Ata dos dias 22/07/17.
Posição de entrega dos Ofícios e andamento do pedido de troca de responsável da AMAPOSSE
junto a Receita Federal.
Prioridades hoje: Iluminação, Tapa Buracos, Limpeza e conscientização
palestras. Definir ações e estratégias.

dos moradores

com

Assuntos Gerais

Assim ficaram os assuntos tratados:
Foi feita a leitura da Ata de 22/07/2017 e aprovada pelos presentes. A Srª Vice Presidente
informou que todos os Ofícios foram entregues e protocolados pelos Órgãos Públicos e o do
Inéa enviado, via correio, registrado e com aviso de recebimento já recebido. Informou ainda
que o Contador Délcio (ADEP) não pode dar entrada na Receita Federal da mudança do nome
do responsável pela Associação, em função do número do CNPJ da Associação estar escrito
errado na Ata de 28 de agosto de 2016 (erro na digitação da Ata pela Federação), sendo assim,
leu toda a Ata e constatou mais alguns acertos que também foram incluídos no Termo de
Aditamento requerido ao 1Q. Ofício para as devidas alterações e registro em cartório. No dia
31/08 voltou ao 12 Ofício para buscar a aprovação das alterações e imediatamente
deu
entrada com esses documentos na ADEP, Contador Délcio/Celso para a alteração do nome do
responsável pela AMAPOSSE na Receita Federal, para Sr. Benedito Gustavo lopes de Carvalho.
Foi informado também que assim que o nome do Sr. Benedito for incluído na Receita Federal,
o Estatuto da AMAPOSSE, será dado entrada no 1Q. Ofício para registro do mesmo com os
termos do novo Código Civil e será apresentada a Lei que isenta a Associação de pagamento
nesse registro. Foi perguntado ao Sr. Sued se houve alguma alteração a mais no estatuto e o
mesmo ficou de verificar na Minuta que havia sido enviada pelo Dr. Antonio Geraldo e que
haviam feito uma leitura em jan/2017. Foram discutidas várias ações imediatas para suprir
algumas demandas emergenciais no bairro com estratégias estudadas, ficando acordado a
confecção de uma faixa de abordagem aos moradores quando passarem com seus veículos
para entrega do Informe Amaposse e Ficha de Inscrição de Associado a AMAPOSSE. Sr. Sued
apresentou proposta de texto e modelo simples de ficha de inscrição. Sendo aprovado pelos
presentes. A ação de abordagem aos moradores ficou agendada para os dias 08(tarde) e 09
(manhã) de setembro de 2017. Foi pedido aos presentes sugestões de frase para a confecção
da faixa para abordagem aos moradores, com a devida antecedência das datas agendadas
para a ação. Elizabeth reforçou a importância de participarmos da reunião do 302 BPM (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
17/08/2017,

às 19h no Sítio Umuarama.

