
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 19/06/2018 

Ao décimo nono dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às vinte horas, em sua 

sede provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em 

Botafogo, teve início a 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, o Vice-presidente da AMAB abriu a reunião informando aos presentes a 

agenda da reunião, quais sejam, os informes gerais, a volta da desordem urbana 

provocada pelos bares e a inclusão da construção do Memorial do Holocausto no 

Morro do Pasmado, a pedido do Grupo SOS Patrimônio. Passada a palavra, Regina 

informou que atendendo ao pedido de moradores da Rua Barão de Itambí, a AMAB 

entrou com uma representação no Ministério Público estadual (Promotoria de Meio 

Ambiente e Tutelas Coletivas) contra a Cia Metrô-Rio, em razão da emissão de 

poluentes pelo respiradouro localizado entre os números 34 e 42 e que, foi negado 

acordo na audiência de mediação entre as partes. Em seguida foi feito um breve 

histórico da proposta de construção do Memorial do Holocausto, apresentada pelo 

então vereador Gerson Bergher há mais de 20 anos, e que desta vez foi 

apresentada pela vereadora Teresa Bergher e aprovada pelo Prefeito do Rio de 

Janeiro. A AMAB foi procurada pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios 

(Icomus), ligado a UNESCO, e que também se opõe à sua construção no Morro do 

Pasmado. Ficou então acertado que a AMAB, em parceria com o ICOMUS, vai acionar 

o Ministério Público Federal, visto que o local é área de proteção ambiental e 

paisagística, interferindo ainda na zona de amortecimento do sítio declarado “Patrimônio 

Mundial Paisagens Cariocas, entre a Montanha e o Mar, na cidade do Rio de Janeiro”, 

concedido pela UNESCO. Em seguida, com a presença do senhor Marcelo Maywald, 

Superintendente da Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro, foram apresentadas as 

queixas contra estabelecimentos que promovem a desordem urbana em Botafogo. 

Foram citados os estabelecimentos COLAB, The Marleys Pub, Bar Bukowski, Olho da 

Rua, emissão de fumaça por uma churrasqueira a carvão no Colarinho na Nelson 

Mandela, ambulantes e o descumprimento do TAC por alguns bares do Baixo 

Voluntários. Os presentes reforçaram as queixas, de forma a direcionar melhor as 

ações dos órgãos públicos, tal como a ação realizada neste mesmo dia no Baixo 

Botafogo, conforme relatado nas redes sociais e na imprensa. O representante da 

associação de bares do Baixo Voluntários, Tiago Samora, informou que sua associação 

não tem poder de polícia ou de fiscalização junto aos seus pares, sendo então 

informado pelo senhor Marcelo que os estabelecimentos infratores serão excluídos do 



 

 

 

TAC e submetidos às sanções devidas. Os demais estabelecimentos citados, serão 

alvos de ações da Prefeitura para verificação das denúncias e sanções devidas. E 

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

presente Ata segue por mim, Mauricio K. Matsutani, lavrada e assinada, juntamente 

com a Presidente, Regina Chiaradia. 
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