
ATAS DAS REUNIÕES 

22/11/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro 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 pela presidente, Regina Chiaradia. 

 

A reunião foi aberta pela presidente da AMAB, agradecendo a presença dos associados e 

moradores. Regina Informou aos presentes que junto com o associado Licinio Machado 

Rogério, no ultimo dia 17 de novembro, participou da reunião com a presidente da Rio Trilhos, 

Tatiana Carius, para solicitar, em nome dos moradores, a abertura da rua na área do ex 

canteiro da Odebrecht, na Rua Prof. Álvaro Rodrigues.  Disse que a reunião foi horrível e que a 

presidente tratou muito mal tanto ela quanto o Licinio. Que a Sra. Tatiana não deixou eles 

falarem nem mostrarem o decreto que regulamentava a extensão da Rua Nelson Mandela até 

a Rua General Polidoro. Disse que não reconhecia o Projeto de Alinhamento (PA) da Prefeitura 

e que não nos daria nenhuma informação sobre o terreno. Ficamos com a impressão de que 

ela quer vender o terreno como um todo sem reconhecer que ali existe uma rua. O morador 

Maurício Fariña disse que estava ali para pedir ajuda da AMAB contra a cobrança de um Foro 

Municipal que chegou em sua residência. Maurício não reconhece esse valor e gostaria de 

questioná-lo via AMAB. Foi decido entre os presentes que será criado um GRUPO AMAB no 

WhatsApp para tratar de assuntos referentes ao nosso bairro. Regina informou também aos 

presentes que a reunião do Conselho Comunitários de Segurança Pública da 2ª AISP, do qual 

também é a presidente, no dia 17 de novembro, sobre menor em situação de rua, foi muito 

proveitosa. Que como proposta de desdobramento, o promotor do Ministério Público, Dr. 

Marcos Moraes Fagundes, propôs a criação de um grupo de trabalho junto com a Defensoria 

Pública e o Juizado de Menores para estudarmos uma saída para o problema em escala local. A 

ideia foi acatada por todos. 

 

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

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

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


