
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 04/09/2018 

Ao quarto dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às vinte horas, em sua sede 

provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em Botafogo, 

teve início a Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de 

Botafogo - AMAB, presidida por sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada 

pelo Vice-Presidente Mauricio Matsutani. Dadas as boas-vindas aos presentes, 

Regina informou que a apresentação do projeto de abertura da extensão da Rua 

Nelson Mandela e da reforma da Praça Nelson Mandela pela arquiteta Claudia 

Granjeiro, da Secretaria de Urbanismo, foi cancelada por problemas de agenda. No 

entanto, foi feita uma apresentação resumida das intervenções que serão 

promovidas no local, assim como na extensão da rua. Foi informado que a 

construtora CHL obteve licença para a construção de seu novo prédio no terreno 

localizado entre as ruas São Clemente e Voluntários da Pátria, que deverá implicar 

na remoção das barracas dos camelôs, que foram reformadas recentemente e 

instaladas no local. Em seguida foi discutido o licenciamento do heliponto na Torre 

Oscar Niemeyer da FGV. Foi explicado aos presentes que a lista de exigências 

dificilmente será atendida. No entanto, é necessário que os moradores e 

estabelecimentos de saúde e ensino que podem vir a ser impactados por este 

absurdo, se organizem em torno da AMAB para fazer valer a vontade e o direito dos 

mesmos. Por último foi informado que a comitiva da AMAB se reunirá com os 

técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, na próxima quinta-feira, às 14h para 

apresentação dos argumentos contrários ao licenciamento. E como mais nada tendo 

sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por 

mim, Mauricio K. Matsutani, lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, 

Regina Chiaradia. 
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