
ATAS DAS REUNIÕES 

11/03/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

   Aos onze dias do mês de março de dois mil e quatorze, 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. 

 

Regina abriu a reunião dizendo da sua satisfação de estar de volta recebendo novamente os 

moradores na reunião da associação. Regina também informou aos presentes que, 

infelizmente, por motivos de saúde a nossa querida 1ª Secretária, Elisa Fontes, estava se 

desligando do seu cargo de secretária, motivo pelo qual, até que encontremos uma outra 

parceira, as atas da associação serão confeccionadas pela própria presidente. Entretanto, Elisa 

Fontes continuará participando de nossa diretoria. Dando prosseguimento a reunião Regina 

informou também que havia recebido um comunicado do Colégio Santo Inácio que a AMAB 

não poderia mais manter sua sede naquele colégio, mas que depois de conversar com o reitor, 

Padre Antônio Monnerat, o mesmo teria comunicado ter havido um equívoco e afirmado que 

a associação era muito bem vinda nas dependências do colégio, fato que havia nos deixado 

muito honrados. Regina também apresentou os moradores Letícia Sertã Rezende e Luiz Felipe 

que nos visitavam pela primeira vez. Letícia disse que estava ali para conhecer como 

funcionava a associação e Luiz Felipe, administrador do Centro Médico Botafogo, estava ali 

para pedir ajuda em relação aos assaltos que voltaram a ocorrer no entorno de sua clínica. 

Regina Convidou Luiz Felipe para comparecer as reuniões do Conselho Comunitário de 

Segurança Pública do 2º BPM para apresentar ali sua denúncia. Regina falou também da 

necessidade de maior participação dos moradores nas questões que envolvem o bairro. Fato 

que fortalecerá cada vez mais a AMAB. Regina apresentou aos presentes a questão da 

instalação de uma RODA GIGANTE na Enseada de Botafogo. Esclareceu que não entendia como 

era possível que uma cidade como o Rio de Janeiro que havia ganho um prêmio da UNESCO 

pela sua paisagem natural, onde exatamente a Enseada de Botafogo aparece como seu Cartão 

Postal, ameaçava macular essa paisagem instalando um elemento tão questionável como uma 

roda gigante com iluminação de neon. Apresentou todas as questões negativas que envolvia 

essa instalação e pediu autorização aos associados para entrar na justiça para impedir esse 

absurdo. Todos os presentes se colocaram a favor do processo judicial. O associado Jorge 

Roberto Simões Correa solicitou a palavra para relatar um fato ocorrido com ele. Contou que 

após uma infração cometida por um motorista da Viação Real, entrou em contato com a 

empresa que, através de seu responsável, o convidou para visitá-la e conhecer seu programa 

de reeducação dos seus motoristas. Jorge Roberto enfatizou que sua experiência deixava claro 

que quando as pessoas reclamam contra as coisas erradas existe sempre uma oportunidade 

dessas coisas mudarem. A associada Suly Oswaldina questionou o porquê de não estarem mais 

acontecendo às reuniões mensais da 4ª Região Administrativas. Regina informou que ouviu 

dizer que elas recomeçarão e que assim que souber a data, informará a associada. O Diretor de 

Finanças, César Nordi pediu a palavra para reclamar do grande número de pedintes pelas ruas 

do bairro, inclusive se utilizando de crianças. Informou que, há mais de 3 meses uma mulher 



com uma criança de 2 ou 3 anos faz ponto bem em frente ao seu prédio. Regina se 

comprometeu em fornecer o número do telefone da Dra. Ivone Caetano, Juíza de Menores, 

para que o César faça sua denuncia de exploração de menores. Regina Chiaradia apresentou 

aos presentes o  projeto “Passaporte da Cidadania”, projeto da Pastoral do Menor da 

Arquidiocese do Rio de Janeiro, que tem como objeto de trabalho um ônibus equipado com 

computadores e educadores sociais, que está estacionado na Praia de Botafogo, em frente à 

Basílica da Imaculada Conceição. Esse projeto visa à recuperação desse menor de rua através 

de abordagens multidisciplinares. A AMAB está dando apóia ao projeto e convidou os 

presentes a comparecerem no ônibus para conhecer de perto o trabalho. Regina também 

apresentou aos presentes o “Guia de Procedimentos” elaborado pelo Sindicato dos 

Engenheiros do Rio de Janeiro – SENGE para a Elaboração de Laudo Técnico de Vistoria Predial. 

Regina disse que havia recebido um telefonema de uma repórter perguntando quais os 5 

principais problemas do bairro  de Botafogo e que em função disso estava pedindo aos 

associados que elaborem e tragam na próxima reunião, um rol com os 5 principais problemas 

mais graves do bairro na opinião de cada associado. A associada Suly Oswaldina pediu, mais 

uma vez, a palavra para relatar que havia sido atropelada por um ciclista que vinha na 

contramão sobre a calçada ao lado do Botafogo Praia Shopping. Entre os presentes se discutiu 

a inoperância da Guarda Municipal frente ao controle desses ilícitos praticados pelos ciclistas. 

O Diretor de Urbanismo, Sérgio Bahia, afirmou que a AMAB poderia fazer um trabalho no 

sentido de tentar orientar e educar esse ciclista. O Diretor de Finanças, César Nordi também 

voltou a pedir a palavra para reclamar da inoperância da Guarda Municipal em relação 

fiscalização e multa dos motociclistas que trafegam com a descarga “aberta” produzindo um 

barulho insuportável. Regina falou da possibilidade da AMAB visitar o Centro de Controle de 

trafego da prefeitura para tratar do assunto. 

 

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

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

 
 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


