
ATAS DAS REUNIÕES 

05/03/2013 

     Aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às vinte horas, em sua sede 

provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em Botafogo, teve início a 

Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida pela 

Presidente Regina Chiaradia e secretariada pela 1ª Secretária Elisa Fontes.  

 

A presidente Regina Chiaradia conversou com todos sobre o policiamento de Botafogo. Disse 

que o Capitão Clímaco se esforça muito para manter o bairro patrulhado e livre de ocorrências 

mais letais, que o serviço só não é melhor em função do efetivo reduzido do batalhão. O 

associado Ubiratan Barbosa colocou que a Polícia como um todo está muito visada através da 

mídia por causa dos maus policiais e que com isso não acha que o patrulhamento seja 

excelente. Regina disse que em todos os segmentos da sociedade, há bons e maus 

profissionais e, citou como exemplo a Capitão Priscila da UPP do Santa Marta que se destacou 

pelo trabalho feito na 1ª Unidade de Polícia Pacificadora, que como mulher teve um embate 

muito mais desgastante e perigoso, mas que superou tudo e todas as expectativas, tanto que 

ao sair da UPP, foi muito elogiada por todos sem exceção, desde as crianças, quanto os adultos 

choraram na sua saída; comprovando assim que existem bons e maus em todas as profissões. 

Sabemos que há um grupo que realmente se aproveita da condição de polícia e desmoraliza a 

corporação, mas que não é por isso que todos sejam bandidos. Citou também o trabalho do 

Capitão Clímaco que se tornou um parceiro da AMAB e, das outras associações abrangidas 

pelo 2º BPM. Que é altamente prestativo, idôneo, parceiro e pronto a tomar todas as atitudes 

inerentes ao seu cargo. Que a sociedade tem que acabar com a pecha de que, “todo policial é 

bandido”; “todo síndico é ladrão”, “todo político é corrupto”. Que com essas palavras só 

faremos afastar as boas pessoas desses cargos. Regina informou também que fez uma 

reportagem para O Globo sobre os camelôs da Praça Nelson Mandela que, estão ocupando o 

espaço público agora colocando até banheiros químicos. Que a Prefeitura tem que atuar mais 

nessa querela e retirar os camelôs do entorno da praça, inclusive, a carrocinha de cachorro 

quente do Oliveira, que já virou franquia. O Oliveira tem uma carrocinha de cachorro quente 

em frente à COBAL e abriu essa nova frente de trabalho na praça. O morador Sérgio Claro 

Pereira residente numa vila na Rua Voluntários da Pátria, retornou à reunião questionando se 

a Regina tinha alguma notícia sobre a cobrança feita pela prefeitura a ele, proprietário de uma 

casa, referente ao foro do município. Disse que é uma quantia alta e abusiva e, que na 

escritura da casa não há registro de foro nenhum. Regina novamente ratificou a necessidade 

de que esse senhor vá ao RGI e peça uma certidão histórica da casa, para saber se houve em 

alguma época foro sobre a mesma, mas que continua achando tudo muito estranho, posto que 

os imóveis foreiros ao município têm como pagamento um valor simbólico referente a uma 

unidade monetária. Novamente o associado Ubiratan Barbosa colocou que o morador deveria 

fazer um pedido por escrito à Secretaria de Fazenda da prefeitura sobre a cobrança da referida 

taxa e, sublinhar que a prefeitura, já está sujeita à Lei de Transparência do Governo Federal. 

 



E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 22 horas, cuja 

presente ata segue por mim, Elisa Fontes, 1ª Secretária, lavrada e assinada, juntamente com a 

Presidente, Regina Chiaradia. 
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