
ATAS DAS REUNIÕES 

15/04/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quatorze, 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. 

 

Em função da chuva torrencial que caía, o número de associados presentes era muito 

pequeno. Mesmo assim se decidiu fazer a reunião. Regina informou aos presentes que em 

função de ser a vice presidente da FAM-RIO  -   Federação das Associações de Moradores do 

Município do Rio de Janeiro, havia participado de um tour urbanístico para conhecer melhor a 

Cidade. A Diretora de Divulgação, Elizabeth Villaça Wanderley, falou sobre a página da AMAB 

no Facebook que tem tido bastante visibilidade. Elizabeth, junto com Regina, tem se ocupado 

de abastecer a página de notícias. Beth também mostrou que as redes sociais hoje possuem 

uma grande influência sobre as decisões do Poder Público e deu como exemplo uma foto de 

uma papeleira da COMLURB na Rua São Clemente que estava quebrada e, em função de sua 

reclamação na página da AMAB no FB, foi trocada no mesmo dia. Regina Chiaradia informou 

aos presentes sobre a visita que ela e o Diretor de Finanças, Cesar Nordi, fizeram ao “Ônibus 

da Cidadania” da Pastoral do Menor, que está estacionado sob o viaduto na Praia de Botafogo, 

em frente à Igreja da Imaculada Conceição. Disse que o trabalho dos educadores sociais é 

muito sério e já começou a produzir frutos, pois 2 meninos já foram encaminhados aos 

familiares e um deficiente físico portador de tuberculose foi encaminhado de volta a sua 

família em outro estado. Regina também informou que já aconteceu a primeira reunião com o 

advogado que vai ajudar na representação judicial contra a implantação da Roda-Gigante na 

Enseada de Botafogo. A reunião, na casa da presidente, contou com a presença do advogado 

Guilherme Mendonça, do Diretor de Urbanismo Sérgio Bahia e da presidente Regina Chiaradia. 

Regina também mostrou o parecer emitido pelo presidente da Secretaria de Patrimônio, 

Washington Fajardo, contrário a implantação da Roda-Gigante. Por último, Regina falou sobre 

o projeto do arquiteto Rodrigo Azevedo, que pretende reurbanizar a Cobal de 

Botafogo/Humaitá e a convidou para conhecer o projeto, visando receber o apoio da AMAB 

para essa transformação. Regina vai fazer cópia e apresentar o projeto na próxima reunião. 

 

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. 

 
 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


