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AMASCO EM AÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
– Subsecretario, Altamirando Moraes. Foram
tratadas questões sobre projeto da Amasco de
plantio de árvores floríferas em locais abertos do
bairro. Projeto “São Conrado Florido”. Em
13/06/2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO –
Secretária, Maria Madalena Saint Martin. Foram
tratados assuntos relativos aos POUSOS – Posto
de Orientação Urbanística e Social, das
comunidades no entorno do bairro que não estão
reprimindo as construções irregulares nessas
áreas. A maioria das áreas é de proteção
ambiental. Em 22/07/2015.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
Secretário José Mariano Beltrame. Foram
tratados assuntos referentes a segurança pública

do bairro e apresentado Projeto integrado com a
Amalga e Ama Gávea para implantação de
câmeras de vigilância integradas ao sistema da
Secretaria de Segurança. Em 27/07/2015.

REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA REALIZADA
NO HOTEL ROYAL TULIP – Comandante do 23º
BPM e Delegados da 15ª e 11ª DP. Reunião
realizada em razão dos problemas de segurança
que vinham ocorrendo no bairro. Todos os
moradores foram convidados para ouvirem a
palestra feita pelo Cmt. do Batalhão e Delegacias
que atendem o bairro de São Conrado. Em
28/07/2015.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
Centro de Controle de Câmeras. A Convite do
Secretário Beltrame, a Amasco foi ao Centro de
Controle de Câmeras na Secretaria de Segurança
para conhecer o seu funcionamento, a fim de
saber como poderia ser acoplado ao sistema de
câmeras que serão implantadas dentro do
projeto, integrando Amasco, Ama Gávea e
Amalga. Em 10/08/15.

SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA –
Subsecretário, Marcelo Maywald. A reunião que
contou com a presença do Marcelo Leotério, da
Cet-Rio, tinha por objetivo estudar um projeto
para implantação de estacionamento legal em
frente ao comércio da Estrada da Gávea, desde o
Restaurante Zona Zen até o Motel Escort. Em
13/08/15.

CONSÓRCIO RIO BARRA (METRÔ) –
Engenheiro, José Lima. A reunião contou com a
presença de outros técnicos do Consórcio e com
a Síndica do Edifício Ilha das Palmas, quando
foram vistoriadas rachaduras na calçada e jardins
no entorno desse edifício e também do edifico
Pedra Bonita, na Rua Gen. Olímpio Mourão
Filho. Em 02/09/15.

A , 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.
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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.

OBRAS DE SANEAMENTO DO BAIRRO –
Engenheiro Gerson Machado, da Dratec. A
reunião teve por conhecer o projeto em
execução na Av. Almirante Alberto, na Praia e
como ficarão as obras quando ocorrer a sua
finalização. Em 15/09/15.

PARQUE E JARDINS PEDRA BONITA DE SÃO
CONRADO – Engenheiro Florestal, Jorge Luiz. A
reunião teve por objetivo receber e aprovar
projeto solicitado para o “São Conrado Florido”,
que será encaminhado à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. Em 15/09/15.

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. 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.


