
ATAS DAS REUNIÕES 

06/10/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Ao sexto dia do mês de outubro de dois mil e quinze, 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 de associados e 

moradores, apresentando em seguida o especialista Warner Vonk, contratado pela Prefeitura 

da cidade do Rio de Janeiro, para a elaboração de projetos de ciclovias para a nossa cidade. Em 

seguida o senhor Warner tomou a palavra e explicou aos presentes o processo de implantação 

de ciclovias na cidade. Inicialmente o projeto elaborado é submetido para debate junto à 

população e Associações de Moradores para que o mesmos possam dar as suas contribuições 

visando a melhoria do projeto. Feito isso, passou a detalhar os trechos da ciclovia que farão a 

interligação do bairro de Laranjeiras, passando por Botafogo e dando continuidade em direção 

a Lagoa e também a Copacabana. Finalizada a apresentação, Regina solicitou que as 

contribuições fossem encaminhadas para o e-mail da AMAB – amab@centroin.com.br para 

posterior envio ao especialista Warner. As alterações promovidas no projeto serão submetidas 

ainda a aprovação da CET-Rio, ficando agendada a apresentação da versão final do projeto 

para o dia 1º de dezembro, reunião ordinária da AMAB. Regina informou os presentes que o 

representante da AMAB, Licinio Machado Rogério, participou da reunião do COMPUR no dia 

24 de setembro de 2015, onde foi apresentado o projeto de padronização das calçadas de 

nossa cidade. A Sra. Valéria Delgado pediu a palavra e fez diversas queixas acerca das calçadas 

das Ruas Voluntários da Pátria e São Clemente, que apresentam trechos estreitos, dificultando 

o trânsito de carrinhos de bebês e colocando pedestres em risco de atropelamento. 

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. 

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

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

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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