
ATAS DAS REUNIÕES 

20/08/2013 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

    Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e treze, 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 pela associada, Maria Beatriz Wagner Santos. 

 

Regina iniciou a reunião falando do fato de que a AMAB precisa conseguir um novo patrocínio 

para o Jornal O Manequinho, pois caso contrário, não será mais possível publicá-lo. A Diretora 

Elizabeth Villaça deu a idéia de irmos a Furnas, pois é uma empresa pública localizada em 

Botafogo. Elizabeth Villaça pediu a palavra para falar sobre a nossa página no Facebook que, 

segundo ela, deveria ter algum tipo de controle, pois se continuar aberta a “postagens” de 

qualquer pessoa, pode vir a se tornar uma página de anúncios de vendas e serviços. Regina 

disse que gostaria que a página fosse um espaço onde os moradores pudessem se informar 

das questões discutidas na AMAB e também um local onde pudessem “postar” reclamações e 

fotos sobre situações cotidianas que exigissem a intervenção da AMAB. Elizabeth vai verificar 

com a responsável pela página da Fundação Casa de Rui Barbosa, para saber como eles 

procedem. Regina informou também que já recebeu mais de uma dezena de e-mails com a 

relação das ruas do bairro que estão necessitando de recapeamento asfaltico. Que pretende 

fazer uma lista para entregar ao Secretário Municipal de Conservação, Marcus Belchior. Regina 

informou também que terá reunião na quinta-feira, tanto na Rua Sorocaba (para verificar 

junto com os moradores locais quais as providências tomadas pela prefeitura em função das 

várias reclamações apresentadas), quanto na Praça Jóia Valanci (também para verificar com 

está andando a revitalização da praça solicitada pelos moradores do entorno). Nosso 

associado Jorge Simões Correa, reclamou que não tem conseguido falar com o Subprefeito da 

Zona Sul, Bruno Ramos, sobre a questão da destruição da calçada em frente à Fundação Casa 

de Rui Barbosa, que foi destruída pela Operadora Oi, de telefonia. Regina informou aos 

presentes que esteve reunida, juntamente com a  Subprefeitura da Zona Sul, com a empresa 

Light para falar sobre o container do projeto “Light Recicla” que eles queriam transferir da 

praça na esquina da Rua Muniz Barreto, para o centro da praça do outro lado da rua, 

justamente na área de maior fluxo de pessoas saindo do Metrô. Que a AMAB foi contra a 

transferência. Regina Também informou que uma moradora da Rua Voluntários da Pátria, 

esquina com a Praça Nelson Mandela, reclamou do cheiro de urina provocado pelos usuários 

de um quiosque que vende cachorro quente e cerveja durante a noite toda. A moradora 

afirmou que de manhã não é possível transitar pelo local devido ao cheiro insuportável.  

Regina informou ainda, que reenviou o e-mail ao INEIA solicitando audiência para falar da 

questão do ruído dos aviões da rota 02. Regina também pediu audiência ao presidente da 

CEDAE, Wagner Victer, para falar da poluição da Praia de Botafogo e saber o porquê que 

durante a Jornada Mundial da Juventude a comporta dos rios Berço e Banana Podre esteve 

sempre fechada o que não acontece normalmente. Sobre o ponto de pauta relativo a fazermos 

ou não uma manifestação na porta do Palácio Guanabara para protestarmos contra a venda do 

2º BPM, apesar de pessoalmente Regina acreditar que era um bom momento para fazermos o 



protesto, a maioria presente não se sentiu muito a favor, devido ao fato dos protestos 

terminarem sempre em violência. Também pelo pequeno número de pessoas que achamos 

que iriam participar da manifestação. Ficou decidido que ao invés de manifestação na porta do 

palácio, pediríamos uma audiência formal ao governador para tratarmos do assunto. Em 

relação ao e-mail enviado a AMAB pelo vereador Carlo Caiado, pedindo o tombamento do 2º 

BPM, Regina explicou que as leis de tombamento são de prerrogativa do executivo, ou seja, 

apenas o prefeito pode fazer legislação de tombamento. Em relação ao 3º ponto de pauta que 

trata da mudança do comando do 2º BPM e da saída do capitão Clímaco, responsável pelo 

policiamento de Botafogo, Regina explicou que o comando 2º BPM foi mudado e agora temos 

no lugar da Comandante Louvain, o Comandante Alípio. Regina também explicou que o Cap. 

Clímaco, responsável pelo policiamento de Botafogo, também deixou o 2º BPM e se transferiu 

para Niterói. Que o efetivo do 2º BPM é de 387 policiais. O mais baixo dos últimos 20 anos. 

Que o Conselho Comunitário de Segurança deveria pedir uma audiência com o Secretário de 

Segurança, José Mariano Beltrame, pois os bairros da Zona Sul estão absolutamente 

desguarnecidos do número mínimo de policiais, uma vez que todos os novos recrutas que 

adentram a Polícia Militar, são diretamente colocados nas UPPs, deixando os bairros 

totalmente sem policiamento. Que as estatísticas do Instituto de Segurança Pública (ISP) 

concernentes ao bairro comprovam isto, pois os números de assaltos e roubos não param de 

crescer em Botafogo. Regina disse que está muito preocupada, pois o Cap. Clímaco era um 

excelente profissional e trabalhava em parceria com a AMAB. Que agora acredita que vamos 

passar um período muito difícil sem esse policial honesto e parceiro da associação. O morador 

José Humberto Ribeiro Leite disse estar presente hoje na reunião da AMAB para cobrar 

providências da associação em relação a retirada do ponto do ônibus Fagundes da Praça 

Nelson Mandela, pois este ônibus, que vai para Niterói, transforma o local do ponto num 

verdadeiro caos, com mais de 8 ônibus estacionados vazios. Regina explicou que esteve 

conversando, no local, com o Subprefeito da Zona Sul, Bruno Ramos, sobre a questão da 

Viação Fagundes e que o mesmo avisou que vai pedir uma audiência, para a AMAB, com o 

Secretário Municipal de Transportes, Carlos Alberto Osório, para falar da questão. Regina 

avisou que informará ao José Humberto quando essa audiência for marcada. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 22 horas, cuja 

presente ata segue por mim, Maria Beatriz Wagner Santos, Associada, lavrada e assinada, 

juntamente com a Presidente, Regina Chiaradia. 

Maria Beatriz Wagner Santos 
Associada 
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Presidente 

 


