
ATAS DAS REUNIÕES 

19/07/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

    Aos dezenove dias do mês de julho 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 informando aos presentes que, juntamente, 

com a Subsecretária de Conservação, Ana Luiza Toledo Piza e alguns de seus assessores e mais 

os arquitetos da Secretaria de Urbanismo, Antônio Correia e Glória Regina Pereira, havia 

vistoriado as calçadas da Rua Voluntários da Pátria, com vistas e encontrarem uma solução 

para a questão das calçadas todas destruídas e cheias de remendos. O arquiteto Antônio 

Correia aceitou a nossa sugestão de interrompermos a utilização dos ladrilhos hidráulicos 

coloridos e partirmos para outro tipo de revestimento. Depois de muita discussão, ficou 

acertado que se abandonará os ladrilhos existentes e se fará, de agora em diante, a 

pavimentação apenas com cimento. Se utilizará apenas umas pequenas faixas de ladrilho para 

relembrar de certa forma o Projeto Rio Cidade que deu origem a pavimentação. Regina 

também falou da visita que fez a alguns comerciantes da rua e de sua decepção com a falta de 

visão desses lojistas que quase não se interessaram pela reforma das jardineiras em frente aos 

seus comércios, que dessa forma se tornariam mais bonitas e diferenciadas. O coordenador do 

Projeto Botafogo Bairro Mais Seguro, César Filho, informou como está o andamento da 

instalação dos rádios transmissores no telhado do Condomínio Casa Alta e que está faltando, 

ainda, uma Assembléia dos condôminos para autorizar a instalação. O vice presidente da 

AMAB, Ubiratan Barbosa, disse que deveríamos modificar o Estatuto da AMAB para podermos 

passar a aceitar como associados, também os condomínios. Também entre os presentes foi 

levantada a ideia de fazermos uma manifestação para a retirada da empresa Odebrecht da 

área pública do Governo do Estado ao lado do Horti Fruti na Rua Professor Álvaro Rodrigues. 

Abrindo, dessa forma, a rua que daria acesso aos moradores da Rua Fernandes Guimarães. 

Todos concordaram que este era um bom momento para retirar a Odebrecht dali, uma vez 

que a população hoje não vê mais essa empresa com bons olhos e facilmente se juntariam a 

nós nas manifestações para retirá-los. Ficou acertado que após as Olimpíadas organizaremos 

os protestos. Também foi falado sobre a invasão que aconteceu no Museu do Índio, na Rua das 

Palmeiras. Por último, foi colocada a questão do barulho provocado pelos bares com música 

em Botafogo e do grande número de reclamações que esses bares vêm provocando e da 

dificuldade de fazer a Prefeitura fiscalizá-los e puni-los. 

 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22:00h, cuja presente 

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

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  



 


