
ATAS DAS REUNIÕES 

03/05/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos três dias do mês de maio 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. 

 

Regina abriu a reunião informando que hoje daríamos prosseguimento às apresentações 

relativas ao projeto Bairro Mais Seguro Botafogo. Em relação aos seus custos muito ainda 

precisa ser explicado e que, hoje, o seu coordenador André Cardoso iria fazer mais uma 

apresentação e responder as perguntas dos presentes. André apresentou o projeto e como 

está o seu andamento. Respondeu a muitas perguntas sobre o valor para a instalação de cada 

um dos 127 pontos de monitoramento. O valor até agora levantado está em torno de R$ 

900,00. Esse valor deve ser cotizado entre os vários condomínios que se beneficiarão do ponto 

de monitoramento e não apenas pelo prédio onde o mesmo será instalado. André falou 

também sobre as conversações com a cúpula da Polícia Militar para o recebimento das 

imagens. Depois da apresentação do André Cardoso, passamos ao segundo ponto da pauta 

que era a apresentação do grupo: Quero Meu Ônibus de Volta. A coordenadora do grupo, 

Luciana Malta, explicou aos presentes na reunião, que esse movimento começou em função 

da insatisfação das pessoas com o processo de Racionalização do ônibus. Que por ter sido 

implantado sem ouvir a população que utiliza os transportes públicos, tem causado muita 

revolta na população. Que as pessoas não sabem mais onde passa seus ônibus. Que perdem 

muito tempo com as inúmeras baldeações hoje necessárias para se cruzar a cidade e que, para 

piorar, gastam o dobro com as passagens. Luciana convidou a AMAB para juntas colocarem 

uma barraquinha na rua para recolher assinaturas para exigir a volta do antigo sistema dos 

ônibus. Ficou acertado também, que via FAM-RIO, o movimento comunitário vai entrar na 

ação judicial aberta pelo Ministério Público. 

 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22 horas, cuja ata 

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

Maurício Matsutani 
2º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


