
ATAS DAS REUNIÕES 

05/07/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

    Ao quinto dia do mês de julho 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 sobre a reunião em 

que esteve presente com os responsáveis pelo Projeto Light Recicla no dia 29 de junho com 

vistas à transferência do projeto da Praça do Metrô na esquina das ruas Muniz Barreto com 

São Clemente. Junto com a Gestora Social da Light Marliane de Jesus Mendonça, com o 

Subprefeito Heitor Wegmann e com seu assessor Marcelo David, foram visitados novos 

terrenos públicos com a intenção de transferir o projeto. Uma nova reunião ficou marcada 

para o dia 20 de julho para saber como está andando o processo. Dois moradores que estavam 

visitando a AMAB, informaram que estavam ali para pedir que o terreno da praça em questão, 

não seja usado para instalação de caminhões de Food Trucks, pois junto com eles, segundo os 

moradores, veem o barulho e a desordem. Os moradores também pediram para que a AMAB 

descubra de quem é o terreno (se estado ou município) e pediram para saber como anda o 

licenciamento da área, se é que realmente foi vendida. Regina também informou aos 

presentes, que junto com o Diretor de Finanças, Cesar Nordi, tiveram no último dia 04, uma 

reunião com o Diretor Administrativo-Financeiro do Colégio Santo Inácio, Jorge Alberto 

Torreão Dáu, para entregar o relatório das ocorrências policiais feito pela Delegada Bárbara 

Lomba, da 10ª DP. Também neste dia, Regina e Cesar tiveram outra reunião na Subprefeitura 

da Zona Sul, para tratar sobre um evento intitulado de ARRAIÀ DO MIRANTE DO PASMADO. 

Regina e Cesar, em nome dos moradores, se negaram a dar o aval positivo para o tal arraia. Em 

seguida Regina explicou como tinha sido a reunião do dia 28 de junho, em que esteve 

presente, juntamente com os associados Marcelo Chiapparini, André Borges e Eduardo Fraga 

com o Secretário de Ordem Pública (SEOP), Leandro Matieli, para tratar da cassação do alvará 

do Centro Cultural COMUNA e do Bar Alfa, ambos na Rua Sorocaba. Ficou acertado entre a 

SEOP, os moradores e a AMAB, que esses dois pontos de intensa poluição sonora terão seus 

alvarás cassados. Como próximo ponto, foi levantada a questão da enorme quantidade de 

população de rua em nosso bairro. Regina disse temer pela integridade física dessa população 

em função das Olimpíadas e a higienização social que a cidade irá sofrer. Muitos presentes 

disseram que não se importam, apenas querem que desapareçam com eles. Regina explicou 

que isso não vai resolver nada. Que enquanto o Poder Público não tiver um projeto de 

Governo onde esta questão seja levada à sério, vamos continuar enxugando gelo. Disse ainda, 

que quando começar o programa eleitoral na TV, vai novamente aparecer uma enorme 

quantidade de candidatos a vereador dizendo que vai tirar todos das ruas. Por último, Regina 

disse como está indo o projeto BAIRRO MAIS FLORIDO da Secretaria de Conservação. Disse que 

já visitou quase metade dos comerciantes da Rua Voluntários da Pátria, para conversar com 

eles e entregar cópia do projeto. Não havendo mais clima para discussão, a reunião foi 

encerrada. 



 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22:20h, cuja presente 

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

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


