
ATAS DAS REUNIÕES 

06/12/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Ao sexto dia do mês de dezembro 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 e 

moradores. Regina Informou aos presentes que a reunião realizada no Colégio Logosófico com 

os moradores do entorno, para tratar da abertura da rua onde antes estava o canteiro de 

obras da Odebrecht, na Rua Prof. Álvaro Rodrigues, foi muito boa e contou com a presença de 

20 pessoas. Que os representantes do Colégio querem comprar o terreno que fica ao lado do 

seu estabelecimento e, se tiver um bom preço, querem comprar o terreno do outro lado 

também. Que os moradores deixaram claro que preferem em rua, mesmo que alguns tenham 

me manifestado em favor de uma praça. Que eles disseram que a rua é muito importante para 

que eles deixem de passar por dentro do Supermercado Hortifruti. Vários decisões foram 

tomadas, como por exemplo, a criação de um abaixo assinado e a ida ao 3º RGI para saber a 

real situação do terreno. Regina deu o informe de que no dia 29 de novembro, esteve no 

escritório político do futuro prefeito, Marcelo Crivela, para entregar um ofício solicitando ao 

mesmo que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social não seja extinta e que o novo 

prefeito dê maior atenção à questão do menor em situação de rua, que é hoje o maior 

problema do nosso bairro. O coordenador do Projeto Ruas, Leonardo Sá, disse que estava ali 

para oferecer sua ajuda na questão do menor em situação de rua, uma vez que já vem fazendo 

esse trabalho em Botafogo há dois anos. Regina disse que apresentou à equipe do Crivela um 

projeto de uma Colônia de Férias para esses menores que hoje perambulam pelas ruas da 

Cidade. Leonardo disse que pode ajudar caso esse projeto venha a sair do papel. Regina 

informou que no dia seguinte seria realizada a segunda reunião sobre a abertura da rua na 

área do antigo canteiro da Odebrecht e que a reunião será na Rua General Polidoro 58, no Play 

do Condomínio Belmonte. 

 

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 

 

  

 


