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REUNIÃO DA EQUIPE AMAPOSSE
DATA: 13/09/2018

(5ª feira)

LOCAL: Sítio UMUARAMA
HORÁRIO: 19H
PAUTA:
1.

Leitura e aprovação da Ata da reunião do dia 07 de julho de 2018.

2.

Entrega ao Sr. Sued de mais fichas de Sócios que a equipe tenha conseguido
na Ata}.

3.

Informação

da reunião,

realizada

em 10/08/2018,

com a Sra. Manu

{Mencionar

os nomes

da Assistência

Social da

Prefeitura e com o Sr. Anderson Gutemberg da Ouvidoria da Prefeitura, a fim de conhecer os
serviços que podem ser prestados gratuitamente
para a Festa das Crianças moradores da Posse e
Campo Grande. Definir data a fim de realizarmos uma reunião sobre as festas com a Sra. Manu para
definição e preparação do evento. Sugestão da Sra. Manu 21/10/2018
data da Festa de Natal-l-l2018
(domingo).

(domingo).

4.

Informação
a toda equipe da reunião da AMAPOSSE
representantes do INEA e Ouvidoria da Prefeitura.

no

5.

Informações sobre a reunião do 302. BPM realizada em 22/08/2018
(convite enviado para o grupo por zap por Elizabeth).

6.

Indicação de 2 (dois) representantes

dia

23/08/2018

no Teatro

com

Higino, às 10h

da AMAPOSSE no novo COMDEMA - Conselho Municipal

Defesa do Meio Ambiente.

Elizabeth participou

18h, no Teatro

da Prefeitura

Municipal

realizada

Definir ainda a

da Cerimônia de Posse realizada em 03/09/2018,

com a Presença do Secretário

de Meio Ambiente

de
às
e o

Prefeito de Teresópolis Vinícius Claussen. (convite enviado para o grupo por zap por Elizabeth).
7.

8.

Informar que a próxima reunião do 302 BPM ainda não foi agendada mas irão ligar para Elizabeth
que informará aos demais Diretores pelo Zap.
Redefinição

de datas para reuniões com moradores

(29/09 sábado ou 30/09 domingo)

e

(24/11

sábado ou 25/11 domingo).
9.

Assuntos Gerais.
- Comentários
- Comentários

reportagem do jornal O DIÁRIO Teresópolis
Focos de fumaça localizados

- Elizabeth fez pela AMAPOSSE registros no Eouve da Prefeitura:

Solicitação de retirada da árvore

próxima da Escola, Solicitação de limpeza e retirada de galhos e lixos da Estrada José Gomes da
Costa Júnior e Clube do Lago com máquinas
Atmosférica,

Limpeza e Recuperação

para abertura

Cascata do Imbuí e ligação de iluminação pública
estratégicos para uma perfeita iluminação do local.

nos dois postes,

PRÓXIMA REUNIÃO AMAPOSSE AGENDADA PARA: 04/10/2018
LOCAL: SfTIO UMUARAMA

das rua, Fiscalização de Poluição

de calçadas que estão desmoronando

HORÁRIO: 19h

na área turística

já colocados

(Sa. Feira)

da

em pontos

