
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 06/03/2018 

Ao sexto dia do mês de janeiro 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 à Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de 

Botafogo - AMAB, presidida e secretariada pela presidente, Regina Chiaradia. A 

reunião foi aberta pela presidente, que informou aos presentes sobre a reunião 

ocorrida nesse mesmo dia com o Coordenador de Licenciamento e Fiscalização da 

Prefeitura, Sr. Luiz Felipe Gomes. A AMAB teve essa reunião agendada graças ao 

Superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald. A AMAB esteve representada por 

sua Presidente e pelos moradores, Alexandra Menescal, André Decourt e Marco 

Aurélio que foram testemunhar os problemas de barulho extremo provocado pelo 

restaurante Cabidinho e pelo Bar Afther, ambos na Rua Mena Barreto, números 63 e 

65 respectivamente. A AMAB aproveitou para entregar um mapeamento com todos 

os bares que produzem poluição sonora em Botafogo. Depois da exposição dos 

moradores, ficou acertado que os dois estabelecimentos seriam multados. Em 

seguida, Regina ouviu os moradores presentes sobre a questão da insegurança 

reinante no bairro e sobre a questão do aumento abusivo do IPTU. A presidente 

explicou aos presentes, a questão de penúria em que se encontra o nosso 2º BPM, 

onde não temos mais nem efetivo nem viaturas para policiarem o bairro. Falou que 

se algo não for feito, a situação de insegurança no bairro só tende a piorar. Explicou 

que o novo Comandante Geral da PM nomeado hoje, Cel. Luiz Claudio Laviano, já é 

velho conhecido da AMAB, tendo atuado até a presente data, como Sub Secretário 

da secretaria de Ordem Urbana – SEOP, onde, infelizmente quase nada foi feito. 

Regina expressou sua desesperança com essa nomeação. A presidente também 

explicou que estava aguardando a reunião com o advogado tributarista que está 

acertado para fazer a ação judicial da AMAB contra o aumento do IPTU. E como 

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

Ata segue por mim, Regina Chiaradia, Presidente, lavrada e assinada. 

 

Regina Chiaradia 

Presidente da AMAB  

   

 


