
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 03/10/2017 

Ao terceiro dia do mês de outubro 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 passando os informes da reunião em que foram discutidas as ações previstas 

para o protesto contra o aumento do IPTU, da qual participam diversas Associações de 

Moradores da cidade. Em seguida o Diretor Social e Cultural, Licínio Machado Rogério 

passou os informes da abertura extensão da Rua Nelson Mandela, cujo terreno está em 

processo de transferência da Rio Trilhos para a Secretaria Municipal de Urbanismo. 

Informou ainda que o projeto de urbanização continua em elaboração pela SMU e que em 

breve será apresentado para apreciação dos moradores de Botafogo. Em seguida o Vice 

Presidente Mauricio Matsutani passou os informes da participação no evento promovido 

pela Prefeitura do Rio que teve como objetivo a apresentação para as lideranças 

comunitárias da modernização das plataformas de mídia digital através de um novo site. A 

participação da AMAB foi em decorrência da mesma ser considerada influenciadora digital 

na cidade do Rio de Janeiro. Dando prosseguimento, Regina perguntou aos visitantes se 

eles tinham alguma solicitação a fazer. Vários moradores da Rua Bambina estavam ali 

procurando a AMAB para tratar de um problema de desordem urbana em sua rua, 

especificamente, do excesso de barulho provocado por alguns estabelecimentos 

comerciais instalados nesta rua. Os presentes foram informados que a AMAB vem 

intermediando reuniões entre os proprietários de bares, moradores e a Superintendência 

da Zona Sul a fim de se firmarem termos de ajuste de conduta visando à convivência 

harmoniosa e respeitosa entre as partes. Ficou, então, acordado que seriam realizadas 

reuniões semelhantes, onde ficou disponibilizado o salão de festas de um prédio localizado 

na rua. Estiveram presentes ainda moradores da Rua Martins Ferreira interessados no 

Projeto Botafogo Bairro Mais Seguro, onde também ficou acordado o agendamento de 

reunião com o André Cardoso e os mesmos. E como mais nada tendo sido tratado, deu-se 

por encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, Mauricio Matsutani, Vice 

Presidente, lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, Regina Chiaradia. 
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