
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 17/10/2017 

Ao décimo sétimo dia do mês de outubro 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. Dadas as boas-vindas aos presentes, a presidente da AMAB abriu a reunião 

passando os informes sobre a abertura da extensão da Rua Nelson Mandela, cujo projeto 

está em fase de conclusão pela SMU para ser apresentado aos moradores. Foi também 

informado o andamento do “Acorda Rio – O aumento do IPTU vai ter troco”, movimento 

criado e organizado pelas Associações de Moradores para protestarem contra o aumento do 

IPTU. O movimento criou uma página no Facebook 

(https://www.facebook.com/acordariodejaneiro/) e está programado um ato para o dia 26 de 

novembro, às 10h, em frente ao Copacabana Pálace, na orla de  Copacabana. Em seguida 

entrou em debate o problema do barulho dos bares em Botafogo. Estiveram presentes 

moradores da Rua Bambina e proprietários de estabelecimentos localizados nesta rua. 

Também presentes os moradores da Rua Mena Barreto que vieram apresentar suas 

denúncias contra o restaurante Cabidinho. Os proprietários do “Espaço Cultural Olho da 

Rua” reconheceram o incômodo na vizinhança e informaram que estão desenvolvendo um 

projeto para a implantação de isolamento acústico no estabelecimento. Isabel Bicudo e 

Antônio Breves convidaram seus vizinhos a estarem presentes na data de implantação do 

processo de captação de verba para a instalação da proteção acústica e trocou telefones 

com seus vizinhos. Prometeu não mais realizar shows ruidosos antes do isolamento 

acústico. Colocaram-se à disposição para conversar com cada um deles. Também esteve 

presente a proprietária do Hotel Tuxi, Fernanda Tuxi, que informou que já despediu o DJ e 

que está tomando providências quanto ao excesso de barulho. Passou seus contatos para 

os moradores e disse a eles que podem lhe ligar quando se sentirem incomodados. Da 

mesma forma, o proprietário do Bar Steakme, Guto, se comprometeu a colaborar com os 

moradores vizinhos e diminuir o som depois das 22 horas. Marcelo Maywald, 

Superintendente da Zona Sul da Prefeitura do Rio de Janeiro sugeriu que os proprietários 

dos estabelecimentos reclamados firmem um Compromisso de Ajuste de Conduta, citando 

como exemplo o ACORDO assinado com os bares do Baixo Voluntários. Diante do 

compromisso de monitoramento do barulho por parte dos proprietários dos 

estabelecimentos reclamados, ficou acertado que as partes voltem a se reunir na próxima 

reunião da AMAB para discussão dos ajustes necessários. 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. 
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