
ATAS DAS REUNIÕES 

21/06/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Ao vigésimo primeiro dia do mês de junho 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 com a apresentação do Relatório da delegada 

titular da 10ª DP, Dra. Bárbara Lomba. Nesse relatório, a delegada lista todas as ocorrências 

relevantes ocorridas em Botafogo em sua gestão.  Esse relatório foi em resposta a CARTA 

ABERTA entregue pela diretoria da AMAB ao Governador Luiz Fernando Pezão. Nesse relatório 

muitos casos ficaram esclarecidos e prisões foram feitas. Inclusive, mostra que o caso do 

esfaqueamento da aluna do Colégio Santo Inácio, ocorrido em 03/11/2015 teve um desfecho 

inusitado. Também esclarece que o sequestro de 2 jovens na porta do Shopping Rio Sul nunca 

ocorreu e que foi inventado pelas mesmas. A diretoria da AMAB deliberou que vai pedir uma 

audiência com o reitor do Colégio Santo Inácio, para entregar uma copia do Relatório a ele. A 

palavra foi passada ao Coordenador do projeto Bairro Mais Seguro – Botafogo, André Cardoso, 

que explicou aos presentes como está o andamento do mesmo. André disse que já fechou a 

parceria entre o projeto e o Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Assistência Social e 

Direitos Humanos. André informou ainda que, os rádios transmissores das imagens captadas 

pelo projeto que antes seriam instalados no Condomínio Morada do Sol, terão que ser 

transferidos para o Condomínio Casa Alta. O visitante José Siciliano pediu a palavra para dizer 

que vem candidato a vereador e que gostaria de apresentar sua proposta para o bairro de 

Botafogo que á a construção de 4 passarelas ligando a orla da praia aos prédios residenciais. A 

presidente da AMAB explicou que ali não era o fórum certo para este tipo de propaganda, uma 

vez que a AMAB não abriu esse espaço para qualquer outro candidato. Regina também 

explicou ao cidadão que em função do tombamento da orla de Botafogo, as 4 passarelas nunca 

seriam aprovadas. O futuro candidato se enfureceu e começou a falar absurdos que, inclusive 

se não fossem aprovadas as passarelas de Botafogo, ele iria dinamitar as existentes no 

Flamengo. Não havendo mais clima para discussão, a reunião foi encerrada. 

 

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

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

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


