Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove, reuniram-se no
Sítio Umuarama, localizado na Estrada Claussen, 109 - Bairro Posse,
Teresópolis-RJ, com início às 19h, a Diretoria da AMAPOSSE, conforme Lista
de Presença, discuntindo os seguintes assuntos, constantes na pauta do
dia:1°- Foi feita a leitura e aprovada a Ata da reunião da equipe da AMAPOSSE
com os moradores do bairro. 2°_ Foi lembrado a todos que o Diretor Tesoureiro
está aguardando as contribuições dos sócios para o trimestre atual. 3°_ A
reunião realizada com os moradores teve avaliação de muito boa e produtiva,
mesmo o número de participantes ter sido aquém do esperado. 4°_ Elizabeth
informou que abriu 02 protocolos de solicitação de serviços junto à empresa
Enel, podas de árvores na Rua José Gomes da Costa Júnior e colocação e
instalação de redes de baixa tensão para iluminação em três locais
considerados precários desde a tragédia de 2011 (02 pontos na Estrada José
Gomes da Costa Júnior e 01 antes do muro do SITRAMICO, Estrada Clube do
Lago. Foi solicitado ao Secretário de Serviços Públicos a colocação de
lâmpadas em alguns postes com braços longos, com caminhão. Independente
de aguardarmos a Enel fazer a instalação de baixa tensão nos 03 pontos
citados acima. Foi informado ainda que no dia dezesseis de março de 2019,
haverá na Escola do Parque do Imbuí, a inauguração das câmeras de
segurança pelo 30° BPM e com presença confirmada do Prefeito (Vinicius
Claussen). O Gerente de Obras do INEA informou que nossas demandas estão
em andamento e logo estarão sendo atendidas e que as negociações com a
proprietária do prédio em ruínas está também em andamento e com ótima
negociação para ambos os lados.5°-Assuntos Gerais:Elizabeth sugeriu a
pintura dos postes até uma certa altura para dar já a demonstração de limpeza.
Quanto a limpeza de capina na Rua José Gomes da Costa Júnior, a equipe
que está trabalhando, já chegou no início do bairro da Posse. Foi sugerido aos
presentes a pintura branca em parte dos postes, todos aprovaram a sugestão
ficando pendente de verificar se precisa de autorização da Prefeitura. Elizabeth
ficou de ver isso. Em virtude da Diretora, através da Professora Angela
Aparecida, da Escola João Adolfo Josetti ter liberado as salas a tarde ou final
de semana para a realização de palestras aos moradores, ficou aprovada a
realização da primeira palestra abordando como tema a manutenção do bairro
limpo/educação.
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