
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 21/08/2018 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito, 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 por sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo Vice-Presidente Mauricio 

Matsutani. Dadas as boas-vindas aos presentes, o Vice-presidente da AMAB abriu a reunião 

informando aos presentes a agenda da reunião, quais sejam, os informes gerais e a volta da 

desordem urbana provocada pelos bares. Mauricio aproveitou para informar que a Dataprev 

fez uma doação de desktops usados para a 4ª Região Administrativa, da Prefeitura do Rio, 

equipamentos estes que serão utilizados para a montagem de um “Centro de Informática”, 

dedicado à população mais humilde da cidade. Passada a palavra, Regina informou que os 

problemas de barulho no bairro de Botafogo retornaram. Estavam presentes na reunião, o 

Presidente e a Vice Presidente do Pólo Gastronômico de Botafogo, Luciana Feijó (dona da 

hamburgueria Legião Carioca) e Luiz Felipe de Saldanha da Gama (proprietário do Bar 

Bukowski); um representante do Baixo Nelson Mandela, Diego Baião (dono do Bar e 

Restaurante Colarinho) e o presidente e Vice Presidente do Baixo Voluntário, Alexandre 

Flores (dono do Bar Durangos e 7X+) e Tiago Samora (dono do Bar Parada Mix). Os 

representantes da Associação de Bares do Baixo Voluntários informaram que os problemas 

na área diminuíram muito, quando comparado com o período anterior a existência da 

associação e da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC  que eles 

assinaram com a Superintendência da Zona Sul no dia 20 de agosto de 2017. Informaram 

que a associação não tem poder de polícia, ficando a mesma impossibilitada de coibir os 

abusos cometidos por artistas de ruas e/ou estabelecimentos não filiados. Marcelo 

Maywald, Superintendente da Zona Sul  informou que sua equipe com o apoio de órgãos da 

Prefeitura do Rio tem realizado ações de ordenamento no bairro e que as mesmas são 

divulgadas nas redes sociais. Alexandre Flores insistiu que o TAC tem que dar origem a 

criação do Pólo Gastronômico da Voluntários para que eles se sintam mais seguros para 

fazer novos investimentos. Regina retomou a palavra para afirmar que, toda essa desordem 

é fruto do desaparecimento da Guarda Municipal das ruas. Sem a fiscalização da GM 

nenhum Pólo poderá dar certo. Que de madrugada a desordem no Baixo Voluntários beira 

ao caos.  Regina propôs que comerciantes e AMAB se unissem para trazer de volta a GM às 

ruas de Botafogo. Os estabelecimentos reclamados pelos moradores foram anotados, com 

vistas a serem fiscalizados quanto às irregularidades denunciadas. E como mais nada tendo 

sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, 

Mauricio K. Matsutani, lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, Regina Chiaradia. 
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