ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE AMAPOSSE

Aos trinta e um 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; Srª Elizabeth Lustosa Granha, Vice Presidente; Sr Sued Moitinho, 1º
Tesoureiro; Sr Marco Aurélio H. Catão e Srª Angelina Noronha, Conselho Fiscal, para tratarmos
de assuntos pertinentes.
Pauta de reunião:

1.
2.
3.

Leitura e aprovação da Ata da reunião do dia 17/08/2017.
Informar posição atual sobre o registro do Estatuto, entrada no 1º Ofício.
Planejamento da Campanha "JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!"

Assim ficaram os assuntos tratados:
Foi feita a leitura da Ata de 17/08/2017 e aprovada pelos presentes. A Srª Vice Presidente
informou que deu entrada no Estatuto da AMAPOSSE para registro no Cartório - 1º Ofício e
estamos aguardando o prazo estipulado por aquela instituição para aprovação do mesmo.
Ressaltou que mediante apresentação da lei que isenta o pagamento do registro da alteração
do Estatudo de acordo com o novo Código Civil, tendo assim apenas o custo do
reconhecimento de firmas do Presidente e do Secretário, conforme Ata de 19/03/2017. Foram
revisados os textos do Informe aos moradores e modelo de Ficha de inscrição, ambos
aprovados pelos presentes. Informou ainda que fez cotação de duas empresas para a
confecção da faixa que será usada na Campanha JUNTOS SOMOS MAIS FORTESe já autorizou
o serviço com a empresa que apresentou o menor custo, ficando a mesma pronta no próximo
dia 05/09/2017. Sr. Sued ficou de comprar os coletes e Elizabeth verificar com a gráfica que
fará a faixa, a possibilidade de gravar nos coletes a identificação AMAPOSSE, em amarelo. Sr.
Sued informou que conversou com o responsável da loja RezeMais e o mesmo se prontificou
em receber as fichas de inscrições dos moradores. Elizabeth sugeriu que seja feita uma caixa,
tipo urna eleitoral, com a identificação AMAPOSSE, a fim de garantir a privacidade das
informações contidas na Ficha de Inscrição de cada morador, tendo o de acordo de todos os
presentes. Elizabeth vai preparar essa caixa. Para a Campanha JUNTOS SOMOS MAIS FORTES,
ficou acordado a compra de 12(doze) coletes. O local que foi definido para a realização da
Campanha, logo após a entrada da Granja Florestal vindo para a Posse. Dia/Horário da
Campanha: 08 de setembro de 2017, de 14h às 17h e 09 de setembro de 2017, de 9h às 12h.
Serão reproduzidos 150 Informes e 150 fichas de Inscrições que, além da Campanha serão
colocados nas cxs de correio dos moradores. Próxima reunião agenda da para dia 28/09/2017,

às 19h no
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