
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 06/11/2018 

Ao sexto dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às vinte horas, 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. Dada as boas-vindas aos presentes, a presidente da 
AMAB, Regina Chiaradia, abriu a reunião informando que no dia 29 de outubro os 
representantes da AMAB, Regina Chiaradia, Licinio Machado Rogério e André 
Decourt, juntamente com o Superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald, 
estiveram reunidos com o empresário Rogério Chor, dono da TGB, para tratar da 
questão da construção da extensão da Rua Nelson Mandela e da transferência da 
sede do 2º BPM para o local. O empresário Rogério Chor é o dono do novo 
empreendimento que será construído do outro lado da Rua Nelson Mandela. O novo 
prédio já está licenciado e o empresário acha que a construção da extensão da rua, 
valorizará o seu empreendimento. Na reunião, Rogério deixou claro que, se for 
esperar pela prefeitura, essa extensão da rua jamais vai sair do papel.  Regina 
Chiaradia mostrou para ele que a licitação desse trecho já havia sido publicada no 
Diário Oficial sob o número 06/200178/2018 com um valor de R$ 1.151.000,00 e 
mais R$ 650.000,00 para a adequação da parte já construída.  Rogério informou que 
para construir seu edifício, ele precisará remover todas as barracas dos camelos que 
estão em frente ao seu empreendimento. A presidente da AMAB pediu ajuda ao 
empresário para a transferência da sede do 2º BPM da Rua Álvaro Ramos para a 
extensão da Rua Nelson Mandela. O empresário perguntou se os policiais militares 
estavam de acordo e ouviu da Regina que a transferência era, exatamente, uma 
solicitação do comandante da unidade. Rogério gostou da ideia e se comprometeu 
em ajudar financeiramente para trazer o Batalhão para essa área central do bairro. 
Sobre essa reunião e esses compromissos foi feita uma ata assinada pela 
presidente da AMAB e pelo dono da TGB. Vários moradores presente fizeram 
perguntas sobre essa extensão e essa transferência e, na sua grande maioria, todos 
os presentes aprovaram essas mudanças. E como mais nada tendo sido tratado, 
deu-se por encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, Regina 
Chiaradia, lavrada e assinada. 
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