
ATAS DAS REUNIÕES 

01/03/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

    Ao primeiro dia do mês de março 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 2º secretário, Mauricio Matsutani. 

 

A reunião foi aberta pela presidente da AMAB informando que em função do estado de alerta 

de chuvas na cidade, divulgado pela prefeitura, muitos moradores comunicaram que não 

poderiam comparecer, fazendo com que a discussão do posicionamento das câmeras de 

vigilância do Projeto Botafogo Bairro Mais Seguro seja retomada na próxima reunião, dia 15 de 

março. Os presentes então iniciaram discussões sobre a mobilidade na cidade do Rio de 

Janeiro. O primeiro assunto abordado foi a implantação do projeto de racionalização das linhas 

de ônibus, sendo então orientado os presentes que todas as dúvidas, críticas e sugestões sobre 

o mesmo enviadas a AMAB serão redirecionadas ao senhor Licínio Machado Rogerio, que tem 

representado a associação junto ao poder público. Em seguida foram apresentados os 

resultados de uma iniciativa de ciclistas que mapearam as necessidades dos ciclistas e 

moradores, assim como as sugestões de melhorias nas ciclovias implantadas no bairro de 

Botafogo. Maiores detalhes, forma de participação e contatos com os responsáveis pelos 

trabalhos podem ser obtidos nas redes sociais 

(http://www.botafogopedepassagem.blogspot.com.br/ e http://www.colab.re/project/4032). 

Também esteve presente na reunião o diretor da empresa Influxo, Warner Vonk, contratado 

pela Prefeitura para desenvolver o projeto cicloviário de Botafogo, que apresentou e discutiu o 

mapa da atual rede de ciclovia do bairro, que mais uma vez defendeu a importância da 

participação e discussão da sociedade organizada junto ao poder público. Como último tema 

da reunião, a presidente da AMAB enfatizou as péssimas condições da Enseada de Botafogo, 

verificada no último sábado na ocasião do ato de protesto organizado pelo biólogo Mario 

Moscatelli em que a AMAB esteve presente. 

 

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. 

Maurício Matsutani 
2º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


