
ATAS DAS REUNIÕES 

03/11/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, 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. 

 

Regina abriu falando do triste acontecimento que havia acontecido na tarde de hoje, quando 

uma aluna do Colégio Santo Inácio foi esfaqueada na Rua Dona Mariana. Regina disse que a 

comoção provocada pela ocorrência tinha sido o motivo de ela ter convidado os moradores 

que estavam na Internet comentando a insegurança do bairro, para estarem presentes nessa 

reunião para discutirem juntos o assunto. Regina agradeceu, então, a presença maciça dos 

moradores e deu boas vindas a todos. A mãe do estudante Alex Schomaker, morto em marco, 

Mausy Schomaker, fez questão de estar presente na reunião da AMAB e fez um 

pronunciamento comovente para os moradores presentes. Disse, entre outras coisas, que 

muitas vezes, atitudes simples como a poda das árvores e uma iluminação eficiente ajudam na 

questão da segurança. A reunião foi transformada em um grande fórum para que a AMAB 

pudesse colher a opinião dos moradores sobre a questão da insegurança que tem aumentado 

muito em Botafogo. Muitos moradores se pronunciaram pedindo mais policiamento e alguns 

até falaram na contratação de segurança particular para os colégios e até para os 

condomínios. Também foi apresentada, pelo morador e participante da Comissão de Ciclismo 

do Rio de Janeiro, Gustavo Alecrim, a ideia do “Ciclopatrulhamento” (patrulhamento feito de 

bicicleta), pois o mesmo num bairro engarrafado como Botafogo poderia ser bem eficiente.  A 

maioria queria uma manifestação onde caminhássemos do Colégio Santo Inácio até o portão 

da sede da prefeitura no Palácio da Cidade, na Rua São Clemente. Alguns queriam que 

fechássemos a rua com cartazes pedindo mais segurança. Regina, então, pediu que 

votássemos sobre o que os moradores queriam e a maioria absoluta se posicionou pela 

organização de uma manifestação de rua que pedisse mais policiamento e chamasse à atenção 

para insegurança que reina em Botafogo. O morador Evandro Carvalho votou pela criação de 

uma Carta Aberta aos gestores da segurança pública, para ser publicada nos grandes jornais. 

Que para tanto, arrecadaríamos o dinheiro necessário. Ficou claro que uma manifestação não 

excluía a produção de uma Carta Aberta. Que poderíamos fazer as duas coisas. A moradora 

Renata Fleck deu a ideia de criarmos um grupo no WhatsApp para nos falarmos sobre os 

problemas de segurança e para a organização dos próximos passos da manifestação e do 

documento. Foi criado, então, o SOS Botafogo no WhatsApp. A associada da AMAB, Lena 

Perim, ficou de pegar todos os telefones para montar esse grupo SOS Botafogo. Depois de 

muito debate, ficou decidido que na próxima reunião, no dia 17 de novembro, decidiríamos 

mais, precisamente, o que fazer. 

 

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

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 



 

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

Ata segue por mim, Maurício Matsutani, 2o Secretário, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, 

Regina Chiaradia. 

Maurício Matsutani 
2º Secretário 
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Presidente 

 

  

 


