Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, reuniram-se

na Escola Municipal João

Adolfo Josetti, localizado na Rua José Arthur Josetti, 355 - Bairro Posse, Teresópolis-RJ, com
inicio às 19h, a Diretoria da AMAPOSSE e demais moradores relacionados na lista de presença,
em anexo, discuntindo
Atas de 13/09

os seguintes assuntos, constantes na pauta a seguir.Is-Aprovação

e 30/09/2018.

presentes. A Ata de 30/09/2018

Elizabeth

leu a Ata de 13/09/2018

reunião

da Diretoria.Zs-Avaliação

na próxima

moradores:

Entendemos que o número de participação
e 42-Sr. Suéd perguntou

Pública, assim ficaram os representantes:

da reunião

realizada

quem

gostaria

próxima

a

(COM DEMA) e no Conselho de Saúde

Conselho de Meio Ambiente(COMDEMA)=>Magno

reunião

moradores na reunião de 30/09/2018,

os

de representar

Stéfheson Guimarães de Pinho e Louis Capelle; Conselho de Saúde =>Suéd Moitinho
Granha.52Definir

com

dos moradores foi aquém das nossas

aos presentes

AMAPOSSE no Conselho de Defesa do Meio Ambiente

Lustosa

pelos

ainda não foi concluída. Dessa forma essa Ata será submetida a

aprovação

expectatívas.ss

sendo aprovada

das

com

moradores:

e Elizabeth

Com base na decisão

dos

quanto ao melhor dia e horário (sábado a tarde), ficou

agendada a próxima reunião da AMA POSSEcom os moradores para o dia 16/02/2019(sábado,
às 15h, na Escola João Adolfo Josetti).62-Agendar

reunião com a Sub Secretaria de Ação Social:

Tendo em vista a baixa participação dos moradores na reunião do dia 30/09/2018,
de agenda junto aos parceiros e o curto tempo para os preparativos

resolveu cancelar a Festa das crianças, agendada para o dia 21/10/2018
contatar

a Manu

e Gutemberg

informando

agendando a festa de confraternização

o cancelamento

(Elizabeth ficou de

da Festa das crianças

de Natal para o dia 08/12/2018,

11h até às 16h.7º Em função do pedido de desligamento

a dificuldade

do evento, a Diretoria

e já

sábado, no horário de

do Diretor de Divulgação Rodrigo da

Silva Lima por motivo de trabalho, fica o Sr. Louis Capelle designado para Diretor de Divulgação
da AMAPOSSE.8º Assuntos Gerais: Sr. Magno justificou

sua ausência na reunião e através de

mensagem de voz no Zap deu uma explanação geral sobre o Profissional Ivo e outras atividades
circense para a festa das crianças. Elizabeth ficou de informar,
cancelamento

via ZAP, a toda equipe do

do evento das crianças. Foi criada uma Comissão para organizar

Confraternização

de Natal, já agendada para o dia 08/12/2018,

a Festa de

de 11h às 16h, no Campo de

Futebol da Posse. Ficou agendada para o dia 20/10 (sábado), às 11h no Sítio Umuarama, uma
reunião com os interessados em ajudar na festa de Natal, para iniciarmos o planejamento
mesma. Suéd apresentou

da

mais duas fichas de sócios, Sr. CARLOS HENRIQUE P. CHAGAS e

ADRIANA PEREIRADE BRITO FONSECA. Próxima reunião da equipe agenda da para 08/11/2018
(52, feira), às 19h no Sítio Umuarama.

