
 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 01/08/2017 

Ao primeiro dia do mês de agosto 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 pela Diretora de Divulgação, Lena Perim. Dadas as boas-vindas aos 

presentes, a presidente da AMAB abriu a reunião informando sobre a única chapa 

vencedora da eleição do Conselho diretor e Conselho fiscal da AMAB realizada no 

último dia 18 de julho. A AMAB está composta dessa forma para o biênio 2017/2019: 

Presidente – REGINA LÚCIA FARIAS DE ABREU CHIARADIA 

Vice-Presidente – MAURÍCIO KOKI MATSUTANI 
1º Secretário – JORGE ROBERTO SIMÕES CORRÊA 

2º Secretário – UBIRATAN BARBOSA 

Diretor de Finanças – CESAR DOS PRAZERES PINTO NORDI 
Diretor de Administração e Patrimônio – FERNANDO DE CARVALHO TURINO 

Diretor de Urbanismo e Meio Ambiente – SÉRGIO RODRIGUES BAHIA 

Diretor de Divulgação e Relações Públicas – CLAUDILENE MOURA PERIM 

Diretor Social e Cultural – LICINIO MACHADO ROGÉRIO  
  

Em seguida, deu um informe sobre o curso de porteiro que foi realizado, hoje, na 
SEARJ – Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio de Janeiro em 
parceria com as Associações de Moradores, entre elas a AMAB, ministrado pelo 2º 
BPM com total sucesso tendo recebido 130 inscrições para os profissionais de 
portarias que receberam noções básicas de segurança condominial. 
 

Dando continuidade, os presentes foram informados sobre a reunião, realizada 

também hoje, entre a Secretaria Municipal de Urbanismo, com os membros do 

conselho diretor da AMAB, os moradores de Botafogo e os representantes da SMU, 

com o objetivo de definir o processo de abertura da extensão da Rua Nelson 

Mandela. Nessa primeira reunião, foi apresentado o projeto inicial, discutido as 

articulações entre Prefeitura e o Estado sobre o processo, apresentação de 

sugestões por parte dos integrantes da AMAB (entre eles arquitetos e engenheiro) 

para o melhor uso, trazendo assim mobilidade no trânsito e no passeio público com 



 

 

 

objetivo de integrar a rua de forma harmônica ao espaço urbano. Ficou acordado, 

para breve, a marcação de uma outra reunião para dar continuidade a todo o 

processo. Um grupo de ciclistas e urbanistas presentes à reunião fez 

questionamentos sobre a questão da integração da ciclovia ao projeto de extensão 

da rua e da possibilidade dali ser apenas uma rua de pedestres. 

O associado Edson Pinto, assessor do vereador Alexandre Arraes, pediu a palavra 

para esclarecer o andamento das demandas apresentadas pela AMAB em reunião 

em que o mesmo esteve presente. Na reunião em questão foi solicitado que o 

vereador fizesse pressão junto à Prefeitura no sentido de exigir providências em 

relação aos menores infratores que atuam na Praça Nelson Mandela. Sobre a 

questão foi feita uma indicação legislativa à Secretaria Municipal de Assistência 

Social e Direitos Humanos - SMASDH, cuja resposta foi: “Nossas equipes de 

educadores tem abordado frequentemente todos os grupos de pessoas que costuma 

ficar na Praça Nelson Mandela. Durante as abordagens, os educadores buscam 

encaminhar para a Defensoria Pública as pessoas deste grupo para as providências 

relacionadas a documentos, bem como orientar àqueles que usam drogas 

abusivamente sobre possíveis encaminhamentos para tratamento e sobre a 

importância de inclusão no Cadastro Único, a fim de que possam buscar alternativas 

às ruas. No que concerne às famílias abordadas e aos adolescentes que estavam no 

local, à equipe de abordagem social acionou o Conselho Tutelar da Zona Sul e 

tentou levá-los de volta aos locais de moradia das famílias, consoante o estabelecido 

nos incisos IX e X do art. 5º da Resolução SMDS nº 64 de 12 de abril de 2016. 

Sobre o acolhimento institucional, todos recusaram as formas de acolhimento em 

abrigos ofertados até a presente data. Esclarecemos que há a preservação da 

escolha do abordado em aceitar ou não os encaminhamentos e o acolhimento que 

lhe são ofertados, com base no direito de liberdade de locomoção estabelecido no 

inciso XV, artigo 5ª, da Constituição Federal. A negativa ao acolhimento pela 

população em situação de rua poderá continuar acontecendo, entretanto o local 

continuará a ser alvo de intervenções de abordagem social pela equipe do Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social - CREAS.” Além disso, o Sr. Edson 

Pinto enfatizou a situação de precariedade na qual que vem trabalhando o Conselho 

Tutelar e ressaltou a dificuldade dos funcionários atuarem sem a mínima 

infraestrutura de trabalho.  



 

 

 

Seguindo a pauta, foi apresentada pela presidente a preocupação com o grupo de 

Relatos de assaltos e violências em Botafogo, Urca Humaitá e proximidades, 

mantido pela AMAB no Facebook, decorrente do grande número de participantes 

que se manifestam de forma agressiva sem o devido cumprimento das regras 

estabelecidas que tem como foco a segurança. Embora, o grupo tenha seu real 

reconhecimento pelos serviços prestados de informação, com parceria com o 2º 

BPM, será revisto a sua estratégia de bloquear participantes que se utilizam do 

grupo para disseminar o ódio e a violência. Será também criado, através do grupo, 

um relatório mensal das ocorrências policiais para ser apresentado no Batalhão e na 

10ª DP, para saber o quanto das ocorrências não são registradas nas delegacias. 

Dessa forma se pretende ter estatísticas mais reais sobre a mancha criminal nos 

bairros cobertos pelo grupo. 

E para finalizar, Sra. Regina apresentou para próxima pauta da reunião da AMAB um 

tema recorrente que é o da desordem urbana provocada pelos bares e vem 

causando inúmeros transtornos para os moradores. 

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

presente Ata segue por mim, Lena Perim, Diretora de Divulgação, lavrada e 

assinada, juntamente com a presidente, Regina Chiaradia. 

 

Lena Perim 

Diretora de Divulgação 

Regina Chiaradia 

Presidente 

   


