
 

Ata da 1ª Reunião Ordinária da AMAB do ano realizada em 21/03/2023 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte três, às dezenove horas, em sua sede provisória 

no Colégio Santo Inácio, cito à Rua São Clemente 226, em Botafogo, teve início à Reunião Ordinária da 

Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida pela presidente Regina Chiaradia e 

secretariada pelo Diretor de Finanças, Maurício Matsutani. Atendendo ao convite da Diretoria da AMAB, 

estiveram presentes as seguintes autoridades: Kamily Sanches, Sub Secretária de Ordem Pública – 

SEOP; Alexandre Rinaldi, Gerente Executivo Local da VII GEL Botafogo; Ten. Kelly Leite, Comandante 

da 1ª Cia. do 2º BPM; e o Subinspetor Pacífico, Comandante da 9ª IGM da Guarda Municipal. A reunião 

obedeceu a seguinte pauta: 1 – Desordem Urbana; 2 – Segurança. Regina Chiaradia abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos e colocando que esses dois temas tem sido os campeões de reclamações 

da população de Botafogo junto as redes sociais da AMAB.  

- A presidente da AMAB propôs uma reunião com o novo Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, 
Adilson Pires, para saber do mesmo qual é o seu projeto para assistir a toda essa população em situação de 
rua que a cada dia se torna mais vultosa e para atacar o problema da drogadição nas ruas de Botafogo. 
Regina enfatizou a necessidade da SEOP atuar firmemente contra o desrespeito dos bares para com a 
vizinhança. 
 
- Silvana Godoi, representando os moradores da Praça Radial Sul, pediu apoio para a implantação do Parque 
do Maciço da Preguiça e para a adoção da Praça. 
 
- Kamily Sanches falou dos roteiros da SEOP para acolher toda a população em situação de rua. Deixou claro 
que não podem atuar de forma compulsória por exigência legal. Enfatizou a necessidade de não dar dinheiro 
na rua e de se apoiar o trabalho dos abrigos. 
 
- O Alexandre Rinaldi falou do início da reforma das praças de Botafogo, sendo o Largo Barbosa Lima 
Sobrinho a primeira. Falou também da questão do lixo e como atua a COMLURB. Falou também da dificuldade 
das podas por falta de apoio da Light. 
 
- O inspetor Pacífico enfatizou o trabalho em conjunto entre a Guarda Municipal, a SEOP e a PM. 
 
- A Ten. Kelly Leite falou do apoio que o 2° BPM vem dando tanto às ações da SEOP, quanto às operações 
de acolhimento. Se colocou à disposição dos presentes. 
 
Da parte dos moradores as solicitações foram: 
 
a) mais policiamento e pintura das faixas das ciclovias. 
b) apoio dos moradores de Botafogo contra a implantação da tirolesa no Pão de Açúcar.  
c) revisão da escala de trabalho da Guarda Municipal.  
d) fiscalização em relação ao funcionamento do ferro-velho da rua Sorocaba, podas e melhoria na iluminação 
da rua. 
e) fiscalização contra as bicicletas e motos que trafegam sobre as calçadas.  
f) fiscalização da Prefeitura junto aos condomínios quanto ao péssimo estado das calçadas de Botafogo. 
 
A reunião foi encerrada as 21 horas, cuja presente ATA segue assinada por mim e pelo Diretor de Finanças. 
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