
ATAS DAS REUNIÕES 

18/10/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

   Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, 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 segundo secretário, Mauricio 

Matsutani. 

 

A reunião foi aberta pela presidente da AMAB, agradecendo a presença dos associados e 

moradores. Mauricio esclareceu que em função da obrigatoriedade de emissão de boletos 

registrados, foi feito um upgrade na contratação do serviço web de emissão de boletos e que o 

uso efetivo foi impactado pela greve dos bancários, devendo ser regularizado esta semana 

ainda. Regina informou que em função de problemas de logística e de infraestrutura, a reunião 

para tratar de moradores de rua, inicialmente, agendada para ser realizada na Praça Nelson 

Mandela, será transferida para uma próxima reunião do Conselho Comunitário da 2ª Área 

Integrada de Segurança Pública (CCSP/2ªAISP). Em seguida foi debatida a situação do terreno 

entre as ruas Prof. Álvaro Rodrigues e General Polidoro, cuja desocupação pela Odebrecht está 

sendo acompanhado de perto pela AMAB. Ficou acordado que será feita uma mobilização 

pública no local para que a rua ali planejada, venha a ser aberta à população. Foi também 

comentado o desvio de finalidade do camelódromo próximo à Praça Nelson Mandela, 

recentemente reformado pela Prefeitura do Rio. Foi debatida a situação das calçadas e das 

ruas do bairro e as recentes ocorrências de trânsito que culminaram com a  de morte de uma 

ciclista e a amputação da perna de uma senhora idosa. 

 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22h horas, cuja 

presente Ata segue por mim, Maurício Matsutani, 2o Secretário, lavrada e assinada, 

juntamente com a presidente, Regina Chiaradia. 

Maurício Matsutani 
2º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


