
ATAS DAS REUNIÕES 

03/12/2013 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e treze, 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 

por sua Presidente, Regina Chiaradia. 

 

Regina abriu a reunião dando o informe sobre os vários e-mails que havia recebido 

reclamando da má qualidade do recapeamento asfáltico que está sendo realizado nas 

principais ruas do bairro.  A maior reclamação está sendo o desnivelamento das tampas das 

caixas de passagem.  O Diretor de Finanças, César Nordi reclamou da falta de fiscalização por 

parte da prefeitura dos canos de descarga das motocicletas que provocam um barulho 

insuportável. Como o seu apartamento é no 2º andar, ele sofre demais com esses ruídos 

estrondosos.  A presidente e os demais participantes da reunião acreditam que existe uma 

necessidade maior de mobilização por parte dos moradores em relação ao Poder Público. 

Regina também falou da questão que vem mobilizando os moradores das ruas em torno da 

Rua Barão de Itambí, em função do oferecimento de contratação de segurança particular. A 

AMAB é totalmente contra a esse tipo de contratação, pois, ao contratarem esses ditos 

“seguranças de rua” para lhes proteger, os moradores estão mais vulneráveis ainda. O 

associado Ubiratan Barbosa reclamou das ondulações na calçada em frente ao Banco do Brasil 

na Praia de Botafogo. Regina e demais associados decidiram que a AMAB vai, novamente, 

agendar reuniões com os representantes da Subprefeitura da Zona Sul, para retomarem as 

visitas aos logradouros com problemas. Também fui levantada a questão do uso indevido do 

espelho d’água da Enseada de Botafogo, por parte do Iate Clube do Rio de Janeiro. Os barcos 

agora ficam espalhados por toda a extensão da enseada como se todo o espelho d’água fosse 

parte do clube.  Foi colocada também a questão de se criar uma campanha para difundir as 

atividades da AMAB junto aos empresários de Botafogo e para tanto a AMAB espera contar 

com a experiência do associado Felipe Mattos Tavares. Como último assunto, ficou decidido 

que a próxima reunião, no dia 17 de dezembro, será a confraternização anual da AMAB e 

acontecerá na pizzaria Pizza Parque, na Cobal. 

 

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

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

 
 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


