
ATAS DAS REUNIÕES 

02/08/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, 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. 

 

A reunião foi aberta pela presidente da AMAB informando aos presentes que havia sido eleita 

como presidente do Conselho Comunitário de Segurança da 2ª Área Integrada de Segurança 

Pública – 2ª AISP, no último dia 21 de julho. Que não era a sua intenção se candidatar, mas que 

devido ao estado de penúria em que a área de segurança do Estado hoje se encontra, resolveu 

assumir o desafio. Regina afirmou que, segundo seu ponto de vista, vamos ter um final de 

2016 e o ano de 2017 muito difíceis. Sem verba para o custeio de nenhuma Secretaria de 

Estado, os serviços públicos relativos a essas áreas, tenderam a piorar significativamente. Disse 

ainda, que os rumores negativos também contemplam os serviços municipais, que segundo 

muitos especialistas também sofrerão um baque após as paraolimpíadas. Regina aproveitou 

para informar aos presentes que teve uma reunião com a diretoria da FIRJAN para reclamar do 

barulho excessivo e que se estende até a madrugada, feito por sua obra na mansão Líneo de 

Paula Machado, na Rua Dona Mariana 19, esquina com a São Clemente. Disse que eles se 

comprometeram encerrar os trabalhos até às 19 horas. Regina acertou com os presentes que 

tão logo termine os eventos de Olimpíada e Paraolimpíada, vai começar a organizar a 

manifestação que a AMAB vai fazer para exigir que a Odebrecht saia do terreno ao lado do 

Horti Fruti, na Rua Professor Álvaro Rodrigues e, dessa forma, a tão necessária rua possa ser 

aberta. Acha que com o descrédito que hoje tem a Odebrecht, a manifestação receberá muito 

apoio e conseguirá o seu intento. Que o momento é agora. A AMAB recebeu a visita do síndico 

do Edifício Arnon, na Rua Voluntários da Pátria 31, Sr. Chico Neto. Chico Neto relatou aos 

presentes todo o infortúnio que o seu prédio sofre em função de estar sobre o point 

conhecido como “Baixo Botafogo”. Regina explicou a ele toda a luta da AMAB contra os bares 

que insistem em desrespeitar a vizinhança.  

 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22:00h, cuja presente 

Ata segue por mim, Regina Chiaradia, Presidente, lavrada e assinada. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


