Aos oito dias do mês de novembro
localizado

de dois mil e dezoito, reuniram-se

na Estrada Claussen, 109 - Bairro Posse, Teresópolis-RJ,

no Sítio Umuarama,
com inicio às 19h, a

Diretoria da AMAPOSSE, conforme lista de Presença, discuntindo os seguintes assuntos,
constantes na pauta a seguir.Ls- As Atas de reuniões dos dias 30j09j2018(com moradores) e
04jl0j2018(com
equipe) foram lidas e aprovadas pelos Diretores presentes.zsPara a
indicação de um representante da AMAPOSSE no COMDEMA, em substituição do Diretor
falecido Magno, Suéd sugeriu esperar a próxima reunião com toda a equipe, tendo em vista o
número reduzido de presentes nessa reunião. Foi colocada pelo Sr. Suéd e Elizabeth a posição
dos assuntos que foram divididos na última reunião para providências sobre a Festa de Natal
do bairro.3º-Foi reiterada, conforme consta no Estatuto da AMAPOSSE, que a próxima reunião
com os moradores (Assembléia Geral) será agendada para fevereiro de 2019, de preferência
sábado à tarde, atendendo pedido dos moradores na última reunião.4º-Elizabeth
informou
que agendou uma reunião com representantes da Prefeitura Sra. Manu e Gutemberg para o
dia 16j11/2018(6!!.feira),às
10h no Sítio Umuarama para fecharmos as ações que serão
fornecidas pela Prefeitura na Festa de NataI.Sº-Suéd agendou uma reunião em caráter
excepcional com a equipe e os colaboradores da Festa, para o dia 24/11/2018(sábado),às
10h,
para tratar dos preparativos finais para a Festa de Natal. Elizabeth ficou de verificar com
Angela a possibilidade dessa reunião ser realizada na Escola Adolfo Josettí.ss-suéd ficou de
conversar com o Louis sobre as atualizações do site e acrescentar, em evidência no site, o
convite para a Festa de Natal e ainda verificar o status da apresentação teatral, com a Sra.
Janete. 7º-Elizabeth ficou de fazer contato imediato com o Sr. Gutemberg a fim de saber o
nome da pessoa da Ennel que irá colocar as lâmpadas na Estrada José Gomes da Costa Júnior
para conversarmos com ele e identificarmos a quantidade de lâmpadas, relés e reatores que
precisaremos e acompanhar todo o serviço de colocação a fim de garantir que o material será
utilizado para atender essa demanda.Elizabeth ficou de confirmar com a moradora Nina a
participação de seu esposo como Papai Noel na Festa de Natal do bairro. Elizabeth ficou de
pedir ao Gabriel para separar 4(quatro) barraquinhas e o que a moradora Dalva pode
colaborar conosco. Suéd apresentou proposta de textos bem objetivos para a confecção das
5(cinco) faixas que serão colocadas em alguns postes para os moradores acessarem o site da
AMAPOSSE e fazerem suas inscrições de sócios, todas foram aprovadas.Elizabeth ficou de
verificar junto ao 30º BPM uma viatura para o dia da festa no local. Elizabeth pediu a todos
que olhassem, pelo menos, uma vez ao dia, o grupo do Zap AMAPOSSE 2018-2020, para que
todos estejam atentos as informações de reuniões com Prefeitura, Inea, COMDEMA, 30º BPM,
Saúde e eventos na Cidade a fim de que possamos nos fazer presentes e atuantes junto aos
Órgãos Públicos e ao lembrete das reuniões da equipe AMA POSSE, que já são agendadas
anteriormente,se
programarem para participação das mesmas. Próxima reunião da Diretoria
agendada para 06/12j2018(S!!.feira),às
19h no Sítio Umuarama.

