
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 15/08/2017 

Ao décimo quinto dia do mês de agosto 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 pelo Vice-Presidente, Maurício Matsutani e 

secretariada pela Diretora de Divulgação e Relações Públicas, Lena Perim. Dadas 

as boas-vindas aos presentes, Maurício abriu a reunião informando a presença da 

senhora Margareth do Gabinete do Vereador Alexandre Arraes, autor da nova lei de 

fiscalização da poluição sonora (Lei 6179/2017) sancionada pelo Prefeito Marcelo 

Crivella, onde este tipo de desordem urbana passa a ser tratado pela Guarda 

Municipal a partir de outubro pelo telefone 153. Em seguida, o diretor Licínio 

Machado Rogério passou os informes da reunião que participou no IPHAN – Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – que teve retirada de sua pauta a 

discussão sobre o monumento “Memorial do Holocausto” no Morro do Pasmado. 

Dando continuidade, Licínio passou ainda os informes sobre a reunião com a 

senhora Claudia Granjeiro (arquiteta representante da Prefeitura do Rio), sobre a 

abertura da extensão da Rua Nelson Mandela, segundo a qual, o projeto está bem 

encaminhado e que o Governo do Estado aprovou a entrega dos terrenos da Rio 

Trilhos para a Prefeitura. Em seguida, a colaboradora da AMAB Alexandra Menescal 

passou os informes sobre a reunião do Colégio Eleva, que teve como objetivo 

apresentar aos moradores o projeto de revitalização da Praça Engenheiro Bernardo 

Sayão, próxima a escola. De acordo com Alexandra, percebeu-se a pouca 

participação da população vizinha e a pouca preocupação com a segurança pública 

e população em situação de rua. Para finalizar os informes, Maurício convidou os 

presentes para participarem do evento Botafogo Vivo que será realizado no dia 26 

de agosto na Praça Chaim Weizmann, na Rua Farani  – Botafogo. Esse será 

promovido pela REDE Botafogo Cultura Solidária com várias programações para 

todas as idades. Na sequência Maurício apresentou o resultado do levantamento 

dos estabelecimentos apontados pelos moradores como barulhentos no período de 

08 a 15 de agosto de 2017 no grupo “Relatos de Assaltos e Violência em Botafogo, 

Humaitá, Urca e Proximidades” e na página da AMAB, ambos no Facebook. Esse 

levantamento teve como objetivo identificar os locais com o maior número de 

reclamações por barulho e desordem urbana provocados por alguns 

estabelecimentos e cobrar as devidas providências dos órgãos responsáveis. Diante 

da apresentação detalhada do levantamento e do mapeamento dos 



 

 

 

estabelecimentos, houve uma discussão na qual alguns moradores reforçaram as 

reclamações registradas no levantamento, enquanto outros moradores 

argumentaram que o movimento trazido pelos estabelecimentos contribuía para 

melhorar a segurança no bairro. Por sua vez, donos dos estabelecimentos presentes 

à reunião relataram que já vêm atuando para amenizar o problema. O Presidente da 

Associação Comercial do Baixo Botafogo – Sr. Alexandre Flores – apresentou um 

trabalho que vem sendo feito desde 2016 em parceria com a Superintendência da 

Zona Sul, com os síndicos dos prédios do entorno e com os moradores com o 

objetivo de chegarem a um acordo com os moradores que regulamente o horário de 

funcionamento dos estabelecimentos, o uso de som e o espaçamento de calçadas. 

Após algumas discussões, o Sr. Marcelo Maywald, Superintendente da Zona Sul, 

tomou a palavra e explanou o que já vem sendo feito em caráter experimental no 

sentido de trazer ordenamento ao bairro. A ação é chamada de Ajuste de Conduta e 

tem como objetivo promover a interação dos donos dos estabelecimentos como os 

moradores, mediada pela Superintendência da Zona Sul com o objetivo de obter um 

entendimento no que diz respeito ao horário de fechamento dos estabelecimentos, 

barulho e à ocupação das calçadas pelos estabelecimentos. Nesse momento, 

também foi ouvido o Tenente Herigon do 2º BPM, que apresentou o trabalho da PM 

em parceria com a Superintendência no combate a desordem pública e na atuação 

efetiva caso seja necessário. Dando continuidade ao tema, Licínio, sugeriu uma 

campanha por parte dos proprietários os bares, do tipo “se você gosta do lugar fale 

baixo”, buscando conscientizar os frequentadores da necessidade de educar ou 

moderar a fala em nome direito de todos e da boa convivência. No fechamento, o Sr. 

Marcelo Maywald se comprometeu agendar reuniões para mediar o Ajuste de 

Conduta entre os donos dos estabelecimentos e moradores, iniciando pela Rua 

Dezenove de Fevereiro. O Sr. Marcelo também se comprometeu atuar junto aos 

estabelecimentos apontados no levantamento feito pela AMAB como geradores de 

barulho e desordem no bairro. E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por 

encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, Lena Perim, Diretora 

de Divulgação, lavrada e assinada, juntamente com o Vice-Presidente Maurício 

Matsutani. 
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