ATA DE REUNIÃO DA EQUIPE AMAPOSSE

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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: S~ Elizabeth Lustosa Granha, Vice
Presidente; Sr Sued Moitinho, 1° Tesoureiro; Sra. Angelina Noronha, Conselho Fiscal e os
moradores Geraldo César e Luiz Gonzaga, para tratarmos de assuntos pertinentes.
PAUTA:
1.
2.
3.
4.

5.

Leitura e aprovação das Atas das reuniões do dia 09 e 23 de novembro de 2017 (com
Angela) e Ata de 14 de dezembro de 2017 (com Beth).
Apresentação de modelos de Recibo para sócios contribuintes, Ficha Financeira.
Apresentação do movimento financeiro para aprovação do Conselho Fiscal.
Informar próxima reunião do 30º BPM agendada para o dia 24 de janeiro de 2018 às
10h, na CIAT , Parque Regadas. (É importante que pelo menos 1 Diretor esteja
presente nessa reunião representando a AMAPOSSE e reforçando nosso pedido de
rondas da PM na Posse até Campo Grande).
Agendar próxima reunião.

Assim ficaram os assuntos tratados:
Após a informação da ausência do Sr. Benedito, Presidente da AMAPOSSE, por motivos
pessoais, foi lida a pauta da reunião do dia. Com a ausência da Secretária Angela, não foram
apresentadas as Atas de 09 e 23/11/2017, ficando pendente a leitura e aprovação dessas Atas
na próxima reunião da Equipe. Elizabeth leu a Ata da reunião do dia 14/12/2017, sendo
aprovada pelos presentes, com a ressalva de que todas as fichas de inscrição de sócios
deverão ser mencionados os nomes dos moradores em Ata a partir dessa data. Elizabeth ficou
também responsável por fazer a Ata dessa reunião (25/01/2018). Será anexada a essa Ata
uma relação nominal dos sócios inscritos. Sr. Suéd apresentou os talões de Recibo para sócios
contribuintes e ficha financeira confeccionados em gráfica para em MAR/2018, iniciarmos a
arrecadação dos Sócios Contribuintes, inclusive da equipe da AMAPOSSE. Pensávamos em
iniciar em JAN mas devido a baixa participação nas últimas reuniões dos membros da Diretoria
e do Conselho Fiscal na tomada dessa decisão. Sr. Sued apresentou ainda o movimento
financeiro 2017 da AMAPOSSE, pendente apenas da aprovação do Conselho Fiscal ainda em
JAN/2018. Elizabeth informou a próxima reunião do 30° BPM agendada para o dia 26 de
janeiro de 2018, às 10h, na CIAT, Parque Regadas. (É importante que pelo menos 1 Diretor
esteja presente nessa reunião representando a AMAPOSSE e reforçando nossas demandas
no nosso bairro). Próxima reunião agendada para dia 03mar2018, às 10h no Sítio Umuarama.
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