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Assunto: Breves Notas da Reunião Amagavea 12-03-2018
A reunião foi bastante produtiva, participativa, tendo como objetivos principais a revisão do
estatuto e os Planos para 2018.
O Estatuto foi adequado ao quem vem sendo praticado pela Amagavea e estará
disponibilizado no Site em breve.
Quanto aos Planos para 2018:
Como linha geral: Precisamos juntos cuidar do nosso bairro.
As ações devem ser coordenadas com os órgãos da Prefeitura, mas no momento
está muito difícil obter retorno das solicitações.
Vamos então, buscar alternativas para cuidar da Gávea, sem deixar de solicitar os serviços
da Prefeitura.
A Amagavea tem poucos recursos, poucos voluntários e precisa da participação de número
maior de moradores.
Combinamos:
 Ações no Baixo Gávea, na busca de devolver aos moradores o “coração” da Gávea,
interferindo:
- Na Segurança, com intervenções coordenadas pelas entidades públicas e privadas,
coibindo a ocupação indevida do Baixo, da Praça, agindo na redução do nível de ruído
do entorno e todo o incomodo que hoje prejudica os moradores
- Na restauração e melhoria da Praça Santos Dumont através de parcerias de adoção
- Na melhor ocupação com eventos bem organizados e voltados para os moradores da
Gávea


Cuidando das calçadas
Mapeando os principais pontos de calçadas irregulares, seja por ação das raízes ou
por descuido dos moradores e planejando ações conjunta de reparo; Prefeitura,
equipe Amagavea e Moradores Voluntários



Medidas de Melhoria no Trânsito
Junto a CET Rio para implantação de recuo junto ao ponto de ônibus localizado em
frente ao terreno MSV 104, ao lado do Trader Center e outras medidas já mapeadas
por voluntários da Amagavea e enviada à CET Rio em 2017.
Outros pontos foram debatidos e/ou informados tais como: relato das ações junto ao
Padro em função alto nível de ruído, a importância da participação de todos nas
Reuniões de Segurança, os Concertos Música Clássica, entre outros.
Vamos organizar reuniões por temas, discutir, planejar as ações e buscar o apoio de
moradores, escritórios, empresas, comercio etc...
“ A Amagávea somos todos nós”
Contamos com o apoio de todos. ........Quer participar?
Mande email para contato@amagavea.org.br

