
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 07/11/2017 

Ao sétimo dia do mês de novembro de dois mil e dezessete, 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 por sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo 

Vice-Presidente Mauricio Matsutani e que contou com a presença do Superintendente 

da Zona Sul, Marcelo Maywald. Dadas as boas-vindas aos presentes, a presidente da 

AMAB abriu a reunião passando os informes sobre a reunião com a Subsecretaria 

Estadual de Desenvolvimento Social, Shirlei Martins, onde foi apresentado o projeto 

de reativação da FIA – Fundação para a Infância e Adolescência localizada na Rua 

Voluntários da Pátria 120, onde a secretária Shirley informou que o foco de atenção 

do Governo do Estado não são esses adolescentes em situação de rua sugerindo, 

inclusive, que os representantes da AMAB incomodados com este quadro que os 

levassem para suas casas. A reunião foi encerrada não tendo mais o que tratar diante 

da omissão assumida pela própria Subsecretária. Em seguida foi informado o 

andamento da abertura da extensão Rua Nelson Mandela, cujo projeto será 

apresentado para as considerações dos moradores. Foi ainda informado que a AMAB 

se reuniu com o novo comandante do 2º BPM. Por último os presentes foram 

convocados a participarem do ato a ser promovido pelo movimento “Acorda, Rio! O 

aumento do IPTU vai ter troco!” no dia 26 de novembro, com início às 10h na Praia de 

Copacabana. A presidente da AMAB entrou então no ponto da pauta: Discussão entre 

moradores, comerciantes e poder público sobre a questão dos bares de Botafogo, 

visando encontrar uma mediação entre as partes. Estiveram presentes muitos 

moradores e alguns comerciantes também. Os moradores apresentaram suas 

reclamações contra o barulho excessivo provocado pelos bares: MM, na Sorocaba 41; 

Restaurante Cabidinho, na Paulo Barreto, 65 e House of Ink, na Mena Barreto 22. 

Marcelo Mayvald, Superintendente da Zona Sul da Prefeitura do Rio de Janeiro se 

comprometeu a intimar os proprietários dos estabelecimentos para exigir deles o 

respeito a vizinhança e que caso não houvesse atendimento que a Prefeitura multaria 

os comerciantes. E como mais nada tendo sido tratado, deu-se por encerrada a 

reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, Mauricio Matsutani, Vice-

Presidente, lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, Regina Chiaradia. 

 

Mauricio Matsutani 
Vice Presidente 

Regina Chiaradia 
Presidente 



 

 

 

 


