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DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DO ALTO DA
BOA VISTA – Gerente Paulo Gutemberg.

XXVII REGIÃO ADMINISTRATIVA ROCINHA
– Administrador Sidnei Ferreira.

HOTEL NACIONAL – Engenheiro Paulo
Roberto Jubé.

VILLAGE SÃO CONRADO – GRUPO DE MÃES
NO WATHSAPP.

Foram
tratadas várias questões de conservação do
bairro. Gutemberg está realizando um
levantamento da calçada na Estrada da Gávea,
limpeza e substituição de bueiros e ralos de
águas pluviais. Solicitamos algumas melhorias
na passagem subterrânea e nas calçadas em geral
de São Conrado. Em 29/04/2015.

Sidnei Ferreira
assumiu a RA há menos de um mês e veio
conhecer a Amasco, para tomar conhecimento
do nosso trabalho de integração com a Rocinha.
O tema principal debatido nesse encontro, foram
as questões das invasões em áreas de proteção
ambiental com construções irregulares. Sidnei
Ferreira informou que estava tomando ciência do
problema e que iria demolir toda construção
irregular e sem autorização da Prefeitura. Em
04/05/2015.

Foi marcado um encontro, no

canteiro de obras do Hotel, pois a Amasco

buscava informações do andamento das obras e

sobre a nova empresa responsável, a ORCA

Construtora e seus contatos. Em 07/05/2015.

Um grupo de mães e mulheres

preocupadas com os problemas do bairro, em

razão do descaso público e das dificuldades da

Amasco em furar esse bloqueio da burocracia,

resolveram criar um grupo no WhatsApp e ajudar

a Amasco na busca da solução dos problemas.

Em 28/05/2015.

a

a

a

a

a

SUBPREFEITURA DA ZONA SUL – Subprefeito
Bruno Ramos.

CONSÓRCIO RIO BARRA (METRÔ) –
Engenheiro José Lima e outros representantes.

SEGURANÇA DO BAIRRO – Tenente Adriana
Faim –

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – Promotor
Marcus C. Pereira Leal – Coordenador CAO
Meio Ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO –

A reunião tinha vários objetivos e

o maior deles era resgatar o diálogo com o

subprefeito, que há tempos, não mantinha

contatos com a Amasco. Foram tratados assuntos

sobre as invasões em áreas de proteção

ambiental, além do projeto criado pela Amasco

de colocação de uma pista de skate na praia e que

estava engavetado desde o ano passado. Em

03/06/15.

A

reunião teve por objetivo rever o projeto de

urbanização da área no entorno da Estação do

Metrô São Conrado, principalmente como ficaria

a implantação da ciclovia interna no bairro. Em

05/06/15.

Coordenadora do Policiamento de São

Conrado. A reunião teve por objetivo repassar

para Tenente Adriana os anseios de nossos

moradores e saber do planejamento de

segurança para o bairro. A Amasco fez várias

solicitações no sentido de melhorar a ronda

efetuada pelas duas patrulhas que ficam no

bairro. Em 09/06/15.

A reunião teve por objetivo

relatar e entregar ao Sr. Promotor o dossiê das

invasões em áreas de proteção ambiental das

matas no entorno de São Conrado. Para abertura

de processo. Em 10/06/15.

A AMASCO, sempre que possível, tem interagido diretamente com as autoridades públicas para buscar as soluções dos

problemas, sem passar por intermediários hierárquicos. Isso demanda tempo e persistência, pois as agendas governamentais

são, quase sempre, lotadas. Nas últimas semanas a AMASCO esteve nas seguintes reuniões de trabalho:
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Arquiteta Lucia Helena Quadra – Gerência e
Projetos.

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
– Delegados da 11ª, 14ª e 15ª Delegacias da
Polícia Civil, o Comandante do 23º Batalhão de
Polícia Militar e a Guarda Municipal.

A reunião teve por objetivo conhecer o

projeto de urbanização de áreas do bairro após a

conclusão das obras do Metrô, e assim tomar

conhecimento de como ficaria a parte da

ciclovia, de competência do Urbanismo. O

projeto está ainda em estudos e dependerá de

aprovação da subprefeitura. Em 12/06/15.

Mantemos

atuação constante sempre na busca de um

aprimoramento na segurança e manutenção do

bairro. Os encontros ocorrem na terceira 5ª feira

de cada mês.

No dia a dia permanecemos tratando dos temas

relacionados ao nosso bairro. Buscamos manter

proximidade das autoridades estaduais e

municipais, além de outras associações de

bairros vizinhos, que sofrem com problemas

semelhantes aos nossos, sempre na busca por

soluções conjuntas.

Lembramos que as reuniões da Diretoria da

Amasco são abertas aos moradores e,

principalmente, aos Conselheiros. Elas ocorrem

toda terça-feira, às 17h30, na sede da AMASCO,

no Fashion Mall.

a

Venha discutir os problemas

e, acima de tudo, propor

soluções criativas e viáveis.

Junte-se à nossa frente de

batalha e seja um associado

da AMASCO.


