ATA SUMARISSIMA DA REUNIÃO DE MORADORES –10/04/10
QUARTOZOLIT – PORTELINHA N. 260- TIMBAU – MARÉ
Aos dez dias do mês de abril, às 9:00 horas em primeira convocação e às 10:00h
em segunda e ultima Convocação com qualquer numero, reuniram-se os
moradores da Ocupação do prédio, sito: Rua Capitão Carlos n/. 260 da
PORTELINHA do mesmo número, e Convidados. Para presidir a reunião foi
escolhido o professor Ricardo Palheta, e para Secretariar a mesa sem nenhuma
restrição, o Assistente Social, JOACI, convidado pelo Professor Ricardo, para
ajudar na organização dos moradores, em Comissão ou Associação de
Moradores, aprovado por todos por unanimidade. Aberto os trabalhos, o Sr.
Reinaldo Cunha, fez um breve relato das providências a serem decidida nesta
assembléia: 1- Limpeza dos corredores do prédio; 2-Limpeza da Caixa d’água
elaboração de orçamento para sua manutenção; 3- Limpeza da laje do Sr. Manuel
e a conscientização dos moradores para não jogar lixo; 4- fechamento e abertura
do portão do prédio; 5- Não jogar entulho no latão da rua e manutenção da
limpeza pelos moradores; 6- fechar os buracos do elevador do prédio para evitar
ratos e doenças; 7- viabilidade de colocar linha de telefone fixo da OI ou de outra
operadora para ter acesso à internet; 8 – Legalização da luz por moradia, como
forma de facilitar a aquisição do imóvel por usucapião; utilizar o salão com mais
atividades culturais e lazer pelos moradores; 9- ver espaço no primeiro andar com
o Sr. Manuel, para atendimento de Serviço Social, por estudantes estagiários de
Serviço Social e Direito da Universidade SUAM; 10- Guarda de três Computadores
da Universidade SUAM, Para o Atendimento da Clientela; 11- Criação de uma
Comissão de Moradores ou Associação de Moradores ou mesmo pedir apoio as já
existentes, Associação de Moradores do TIMBAU ou Baixa do Sapateiro. 12Assuntos Gerais. Após as diversas intervenções dos moradores sobre os diversos
pontos acima descritos, algumas providencias foram aprovadas por unanimidade:
1- Nova reunião no próximo sábado às 9:00 h, com o compromisso de
convocar mais duas pessoas por todos os presentes; 2- fechamento dos
buracos do prédio para evitar doenças; 3 – Presença de Estagiários de
Serviço Social da Universidade SUAM, para estudar atendimento dos
moradores; 4- Limpeza da Laje do Manuel e conscientização dos Moradores
para não jogar lixo; 5- Elaboração de Orçamento para Limpeza da Caixa D’
água e sua manutenção; 6- Maior União dos moradores para enfrentamento
dos problemas comum a todos. 7- Melhor utilização do salão de festas do
segundo Andar com atividades culturais. 8- Contato com outra operadora de
telefonia fixa para acesso a comunicação dos moradores. Em seguida o Sr.
Presidente passou para o ultimo ponto, Assuntos Gerais: Sem orador escrito, o Sr.
Carlos, Morador, Convidou a todos para o aniversário da sua filha que completou
um ano no salão de festas, com os aplausos de todos. Em seguida o Sr.
Presidente encerrou a reunião com a outorga de todos, lembrando a todos da
próxima reunião no sábado, dia 17 às 9:00 horas.

