
ATAS DAS REUNIÕES 

5/4/2011 

      Ao cinco dias do mês de abril de 2011, às vinte horas, em sua sede provisória no Colégio 

Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em Botafogo, teve início a Reunião Ordinária 

da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida por sua Presidente, 

Regina Chiaradia e secretariada pela Conselheira Fiscal, Elisa Fontes. 

 

A Presidente deu início à reunião pedindo ao vice-presidente João Carlos Teixeira que relatasse 

como estavam indo as negociações sobre a questão da polêmica que envolve o traçado da 

Linha 4 do Metrô. João Carlos informou que esteve representando a AMAB na reunião no 

Clube de Engenharia no último dia 29 de março, onde mais uma vez discutiu-se sobre o 

"linhão" pretendido pelo governo estadual e que esse não é o que a população deseja. Que 

continua em discussão a carta entregue ao governo do estado e que ainda não se obteve 

resposta da mesma nem sobre a audiência requerida pela comissão do movimento: "O Metrô 

que o Rio precisa" do qual a AMAB faz parte. Regina apresentou o esboço do que seria o 

projeto de inventário da arborização do bairro, ideia dada por um morador e "abraçada" por 

todos, inclusive por um biólogo, morador de São Paulo que prontificou-se a ajudar-nos com a 

tipologia das árvores a serem plantadas. Regina informou que tinha uma reunião marcada com 

o Diretor Sydney Menezes da Fundação Parques e Jardins para juntos melhor elaborar o 

projeto, que começaria por uma rua, ou um pedaço de rua, com visibilidade para que fosse 

implementado o projeto. Regina comentou ainda sobre o acidente ocorrido na Estação 

Botafogo do Metrô e que a imprensa não havia divulgado, muito embora o local seja público, 

só falando sobre queda de energia. Ainda Regina colocou sobre os voos do Aeroporto Santos 

Dumont, que a INFRAERO havia sido beneficiada por uma liminar autorizando a manutenção 

dos voos sobre as cabeças dos moradores dos bairros atingidos pelo fluxo de aviões da Rota 2. 

Que a AMAB continuava na luta. A presidente falou sobre O Manequinho, que havia deixado 

de circular há um ano, posto que a pessoa que o diagramava ter saído do Rio mas que apesar 

do tempo parado, ou melhor pausado, voltaria a circular com todo gás, e que o rapaz que 

mantém o site da AMAB agora seria parceiro nessa empreitada, vendendo anúncios para que o 

jornal pudesse se manter. Regina falou sobre a nova Central de Atendimento Telefônico da 

Prefeitura 1746 que as pessoas estão reclamando da demora no atendimento e no 

agendamento dos pedidos, que mais uma vez a Prefeitura e o Prefeito mexem numa coisa que 

estava dando certo, sem consultar a população que é a usuária do serviço. Regina disse que fez 

uma reportagem para o Jornal O Dia, onde os mesmos pedidos eram feitos para a Zona Sul e 

para as zonas Norte e Oeste; e que foi verificado que os prazos eram DIFERENTES, ou seja, a 

população da Zona Sul era beneficiada em detrimento das outras regiões, até nos prazos, que 

variavam de 24 horas para a Zona Sul, contra três meses para as outras áreas. Regina 

combateu veementemente a postura de tratamento diferenciado entre as regiões da cidade. 

Regina informou também que na última reunião do Conselho de Política Urbana – COMPUR, 

no qual ela representa as Associações de Moradores, onde o palestrante era o Secretário de 

Transportes Julio Lopes e que o mesmo mostrou um mapa onde se via a interligação metrô X 

trem, e que a Construtora Odebrecht iria assumir a Supervia, que seria a maior compra de 



trens do mundo feita aos coreanos. Que em relação ao traçado da Linha 4 do Metrô segundo 

estudos que sequer foram apresentados a população entrevistada afirmou que queria ir da 

Barra para Ipanema e não mais para o Centro da Cidade. Que a Estação Gávea não estará 

pronta até 2015 para a Olimpíada. Que segundo o projeto original a Linha 4 seria Barra X São 

João, mas que estamos pressionando para que a Estação São João faça parte da Linha 1. 

Argumentou que o governador Sérgio Cabral está fugindo do encontro com as Associações e, 

que se houver pressão ele acaba cedendo e recebendo a comissão. Regina informou também 

que o grupo pretende fazer camisetas com a inscrição "O METRÔ QUE O RIO PRECISA" e ir para 

a porta do hotel onde estiver hospedado os integrantes do COI (Comitê Olímpico 

Internacional) e que com isso espera-se que com a repercussão internacional, o governador 

receba os representantes do grupo. Regina Chiaradia colocou ainda que irá formar uma 

comissão na AMAB para desenvolver dois projetos: "Inventário da Arborização" e "da Rua à 

Cidade". Que caberá a comissão escolher o quadrilátero, rua ou pedaço de rua onde 

iniciaremos o piloto do projeto e agendar com os representantes da Prefeitura para fecharmos 

a parceria. Marcada a primeira reunião da comissão para sexta-feira, dia 08 de abril, às 18 

horas, na casa do Diretor César Nordi. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 22 horas, cuja 

presente Ata segue por mim, Elisa Fontes, Conselheira Fiscal, lavrada e assinada, juntamente 

com a Presidente, Regina Chiaradia. 

Elisa Fontes 
Conselheira Fiscal 
 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


