ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE AMAPOSSE
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, reuniram-se no sítio
Umuarama, Estr. Claussem, 109 no bairro Posse, Teresópolis, RJ,com início às 19h e término às
20:30h e a presença dos membros da Associação: Sr Benedito Gustavo de Carvalho,
Presidente; Srª Elizabeth Lustosa Granha, Vice Presidente; Sr Sued Moitinho, 1QTesoureiro;
Srª Angela Aparecida de Souza Alves, 1ª secr; Srª Angelina Noronha , Conselho Fiscal; Sr.
Marco Aurélio H. Catão; para tratarmos de assuntos pertinentes.

Pauta de reunião:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leitura e aprovação da Ata da reunião do dia 09 de novembro de 2017.
Estratégias para inscrição de novos sócios.
Dividir número de fichas entre os diretores para realizar novas inscrições.
Envio de solicitação de serviços ao secretário de governo.
Colaboração dos diretores na festa de natal das crianças no dia 23/12/2017.
Reunião do 30Q Batalhão de Teresópolis RJ,dia 24/11/2017.
Agendar próxima reunião

Assim ficaram os assuntos tratados:
Foi feita a leitura da Ata e aprovadas pelos presentes. Para aumentar o número de sócios
estudamos várias sugestões dos diretores, o presidente Benedito sugere que façamos um
corpo a corpo para que possamos conquistar o colaborador, explicando para os participantes a
importância nas decisões e financeiramente. Sr Sued sugere que tenhamos uma agenda de
eventos e que se cumpra o calendário, desse modo teremos recursos para contratar uma
pessoa para trabalhar para associação, fazendo os serviços nas ruas. Mesmo obtendo recursos
para realizar os serviços continuaremos enviando ofícios à prefeitura, aos órgãos competentes
e cobrando deles os serviços e que os moradores saibam que os ofícios foram enviados. Foram
entregues algumas fichas deixadas com moradores da Posse, Sr. Martinho F. dos Santos, Sr.
Isidório A. Figueiredo, Sr. Luiz G. Moura, Sr. Geraldo C. Ribeiro, Srª Jaqueline P. Carvalho, Srª
Marcia O. Paim, Sr. Nemesis de S. Silva, Srª. Ana Lúcia C. Figueiredo, Sr. Paulo Roberto I. Bueno.
Nesta data dividiremos as fichas de inscrições anteriores entre os diretores a fim de atualizar o
cadastro dos sócios. Informar que Elizabeth fez contato por email com o novo secretário de
governo, e enviou pedido de providências URGENTESpara troca da tubulação tendo em vista
vazamento de esgoto na altura do prédio em ruínas da Estrada José Gomes da Costa Jr.
Benedito informou que a prefeitura já esteve no local e fez a troca das tubulações. Informar
que continuamos aguardando providências do INEA quanto a grande quantidade de matos que
estão obstruindo a ponte do rio Príncipe e que a AMAPOSSE teme as chuvas de verão.
Aproveitamos para reiterar a participação e apoio nas doações para realização da festa de
Natal, coordenada pelo Antônio Marcos Diniz no Campo Futebol Clube, na Posse no dia 24 de
dezembro de dois mil e dezessete à partir das onze horas. No dia vinte e quatro de novembro
haverá reunião do Trigésimo Batalhão, ás dez horas. Próxima reunião da AMA POSSEserá no
dia 14 de dezembro de dois mil e dezessete, ás 19h, no Sítio Umuarama. Sem mais para o
momento.

