
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 21/03/2017 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e dezessete, às vinte horas, 

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

em Botafogo, teve início à Reunião Ordinária da Associação de Moradores e 

Amigos de Botafogo - AMAB, presidida por sua Presidente, Regina Chiaradia 

e secretariada pelo seu 2º secretário, Mauricio Matsutani. A reunião foi aberta pela 

presidente da AMAB relatando o trabalho realizado no grupo Relatos de assaltos e 

violências em Botafogo, Urca, Humaitá e proximidades, destacando o problema da 

população de rua. Comentou ainda a entrega de ofícios à SEOP e ao Delegado da 

10ª DP cobrando providências quanto ao comércio de solventes pelas lojas de tintas 

de Botafogo, os quais chegam posteriormente aos menores na Praça Nelson 

Mandela. Fernando apresentou vários relatos de moradores de rua colhidos em 

participações voluntários no Projeto Ruas. Participaram da reunião um grupo de 

moradores da Rua Voluntários da Pátria nº 31 que solicitaram apoio da AMAB para 

resolver os problemas dos bares localizados no início da rua, conhecido como 

BAIXO VOLUNTÁRIOS. Foi esclarecido aos presentes que cabe a SEOP as 

providências cabíveis, onde então foram passados os contatos do Secretário, do 

Administrador da IV RA e do Superintendente da Zona Sul. Em seguida foi discutida 

a situação do terreno desocupado pela Odebrecht, para o qual é desejo da 

população que volte a ser rua, mas que a Rio Trilhos manifestou intenção em vende-

lo em reunião com a presidente da AMAB. Foi também comentada as ações de 

mobilização dos moradores locais para que a rua seja devolvida a população da 

cidade. E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 

22h, cuja presente Ata segue por mim, Maurício Matsutani, 2o Secretário, lavrada e 

assinada, juntamente com a presidente, Regina Chiaradia. 
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