
ATAS DAS REUNIÕES 

08/11/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Ao oitavo dia do mês de novembro 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 e 

secretariada pela presidente, Regina Chiaradia. 

 

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

moradores e aos participantes do Grupo Ruas. Regina informou aos presentes que, enfim, foi 

marcada para o dia 17 de novembro a reunião com a Presidente da Rio Trilhos, Tatiana Carius, 

para tratar sobre a questão da abertura da rua no 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. Em seguida foram apresentados os participantes 

do Projeto Rondas Urbanas de Assistência Social – RUAS que atua junto à população em 

situação de rua  de Botafogo. Regina explicou que foi procurada pela participante, Vitória 

Sampaio, que solicitou esse encontro. A coordenadora do Projeto, Allini Fernandes, fez uma 

explanação sobre como atua a sua entidade. Fez questão de enfatizar que o projeto pretende 

dar dignidade e essas pessoas, reinserindo-as, novamente na sociedade e não fazendo apenas 

assistencialismo. Deu exemplo que um morador de rua que depois de ajudado pelo projeto 

conseguiu sair da rua e hoje já tem emprego fixo e casa alugada. Regina enfatizou a 

importância deles estarem presentes na próxima reunião do Conselho Comunitário de 

Segurança Pública da 2ª AISP, no próximo dia 17, onde o tema será a questão dos menores em 

situação de rua que hoje atuam em Botafogo. 

 

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

presente Ata segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


