
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 03/04/2018 

Ao terceiro dia do mês de abril 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 Terceira Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos 

de Botafogo - AMAB, presidida por sua Presidente, Regina Chiaradia e 

secretariada pela associada Alexandra Carmelo Tostes Menescal. Dadas as boas-

vindas aos presentes, a presidente da AMAB abriu a reunião informando sobre o 

aumento de assaltos na região, falta de efetivo nas forças de segurança e à 

ausência de políticas de segurança. Informou que a troca de comando no 2º BPM 

deu-se em função do não atingimento das metas. O novo comando foi iniciado com 

uma batida policial no ‘balança’ da Álvaro Ramos. Disse que continua sendo tentado 

uma reunião com o Comando Geral visando reivindicar melhores condições de 

atuação da PM, conserto das viaturas, regularização as motos e mais efetivo. 

Moradores reclamam a falta de PMs nas ruas em Botafogo, o que não acontece no 

Largo do Machado e Aterro do Flamengo. Foi esclarecido aos presentes o 

funcionamento da Operação Aterro Presente e que os recursos repassados 

deveriam ser direcionados ao 2º BPM, de forma a proporcionar atuação uniforme 

entre os demais bairros. Regina informou que está agendando reunião com o novo 

comandante do 2º BPM a fim de repassar as demandas da população. Os presentes 

reclamaram do aumento de população de rua na Praça Mauro Duarte e que os garis 

da COMLURB são ameaçados pelos mesmos. Foi feita explanação sobre a ação 

contra a cobrança de foro e laudêmio da Subenfiteuse Silva Porto, dando destaque 

ao recurso apresentado pelos advogados da família Silva Porto e a necessidade de 

agendar Assembléia Geral Extraordinária para ratificar a legalidade da AMAB 

representar os moradores nesta ação civil pública. Em relação ao aumento do IPTU, 

Regina informou que a AMAB recebeu uma proposta para ingressar com a ação civil 

pública, mas que os valores apresentados estão acima da capacidade de 

pagamento da AMAB e que, portanto, estas custas deverão ser rateadas entre os 

moradores. E como mais nada tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 

22h, cuja presente Ata segue por mim, Alexandra Carmelo Tostes Menescal, 

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