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ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE AMAPOSSE
Aos dezessete 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 lopes de Carvalho,
Presidente; Sr!! Ellzabeth lustosa Granha, Vice Presidente; Sr Sued Moitinho, 12 Tesoureiro; Sr
Marco Aurélio H. Catão e Sr!! Angelina Noronha, Conselho Fiscal, para tratarmos de assuntos
pertinentes.
Pauta de reunião:
1.

Leitura e aprovação da Ata da reunião no dia 03/08/2017.

2.

Posição atual da troca do nome do responsável
Receita Federal. (Elizabeth)

pela AMAPOSSE junto

a ADEP e

3.

Informar posição atual sobre o registro do Estatuto. (Elizabeth)

4.

Apresentação de propostas de texto para faixa de abordagem na ação de distribuição
dos Informes AMAPOSSE com a Ficha de Inscrição de sócios e definição de local para
os moradores devolverem as fichas preenchidas.
Leitura e aprovação do texto do Informe e da Ficha de Inscrição de sócio.
ASSUNTOS GERAIS:

s.
6.

•

Definir responsável pela confecção da faixa da Campanha.

•

Definir responsável por providenciar os coletes da AMAPOSSE.

•

Ver possível data de colocação dos braços de luz na Estrada Clube do Lago e
Alameda Barnbuzal.

Assim ficaram os assuntos tratados:
Foi feita a leitura da Ata de 03/08/2017 e aprovada pelos presentes. A Srª Vice Presidente
informou que a troca do nome do responsável da AMAPOSSE já foi efetuada, constando agora
nos registros da Receita Federal, o Sr. Benedito Gustavo Lopes de Carvalho como o
responsável Presidente pela Associação. Informou
ainda que foi pago ao Contador
Délcio/Celso a quantia de R$150,OO (cento e cinquenta reais) pelas providências de registro
junto a Receita Federal. Foi apresentado propostas de textos do Informe aos moradores e
modelo de Ficha de inscrição, ambos revisados. Elizabeth informou ainda, que já conversou
com o Dr. Antonio Geraldo, que se colocou a disposição de assinar/carimbar todas as vias do
Estatuto adaptado ao Novo Codigo Civil e ainda nos acompanhar no ato de dar entrada para
registro no 12 Ofício, com as devidas alterações de acordo com o novo Código Civil. Foram
apresentadas propostas de texto para faixa de abordagem na ação, junto aos moradores, de
distribuição dos Informes AMAPOSSE (anexo), Ficha de Inscrição de sócios (anexo) e busca de
local para os moradores devolverem as fichas preenchidas. Assim, o texto da frase para a faixa
aprovado foi "A AMAPOSSE PRECISADE VOCÊ! JUNTOS SOMOS MAIS FORTES.Características
da Faixa: 3 metros, Fundo Branco com letra Preto ou azul marinho. Sr. Sued ficou de verificar,
junto aos comerciantes do local, qual poderia nos ajudar em receber as fichas de inscrições dos
moradores. O texto do Informe AMAPOSSE e o modelo da Ficha de Inscrição de Sócio também
foram aprovados pelos presentes. Elizabeth ficou responsável pela confecção da faixa e os Srs.
Benedito e Sued da compra dos coletes aprovados, na cor preto com AMAPOSSE escrito em
amarelo. Benedito informou que está aguardando a Ampla disponibilzar

o seu caminhão para a

colocação dos braços de luz, já comprados para a Estrada Clube do lago e Alameda
Bambuzal.Próxima
reunião agendada para dia 31/08/2017,
às 19h no Sítio Umuarama,
somente para tratar do planejamento da Ação "JUNTOS SOMOS MAIS FORTES".

