
ATAS DAS REUNIÕES 

06/08/2013 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e treze, 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 1ª Secretária, Elisa Fontes. 

Regina iniciou a reunião comentando que havia sido procurada pela coluna Gente Boa do 

Jornal O Globo e que ela pediu a publicação de um questionamento ao governador do estado, 

Sergio Cabral, sobre a venda do 2º Batalhão situado no bairro. Que a qualquer momento pode 

vir a ser colocada em votação, na Câmara dos Vereadores, a nova proposta de Lei de Uso e 

Ocupação do Solo. Que está muito preocupada com as mudanças e inserções a serem feitas 

em Botafogo, inclusive com a nova classificação do bairro como Centro de Alcance Municipal e 

Intermunicipal, junto com Copacabana, Barra e Madureira. Que a população deveria ser mais 

ativa neste momento em que se está discutindo mudanças que ficarão para sempre 

interferindo no nosso cotidiano. Mudanças que irão interferir na questão dos transportes, da 

habitação, dos gabaritos prediais, do calçamento, etc.. Que pediu agenda ao subprefeito Bruno 

Ramos para discutir o aumento dos camelôs nas ruas do bairro, que existem muitas 

reclamações em função da quantidade que passou a se instalar em qualquer calçada do bairro. 

Questionou os presentes se deveríamos enviar através de e-mails ao juiz federal que está de 

posse da liminar da INFRAERO, para que ele julgue logo o mérito da mesma, para que 

possamos dar andamento nos questionamentos sobre a Rota 2 do Aeroporto Santos Dumont. 

O associado Felipe Mattos colocou que acharia melhor, que fossemos ao INEA e lá 

pressionássemos o órgão que em sua defesa legislou sobre questão que não lhe era afeta. Já o 

associado Licínio Machado Rogério disse que na opinião dele, deveríamos pressionar o juiz que 

está com a liminar em mãos e parada. O Vice-presidente João Carlos Teixeira Soares opinou 

que as pessoas que sentem-se incomodadas com o ruído dos aviões deveriam buscar o laudo 

que evidencia o ruído e, juntos procurar o judiciário pleiteando uma ação indenizatória. Ficou 

decidido que vamos pressionar para termos uma agenda com o INEA.  Regina falou da questão 

da Auto Vistoria dos prédios, editados pela Lei Complementar 126 de 2013, da Prefeitura do 

Rio de Janeiro e que,  já há rumores velados de que a mesma criará uma “máquina de fazer 

laudos”. Disse também que não existem engenheiros em quantidade suficiente para tal feito,  

até porque seriam laudos separados; hidráulica, estrutura e elétrico. Que ia ver com o pessoal 

do CREA se já há alguma normativa. O Diretor Social e Cultural, Geraldo de Oliveira Dias, 

colocou que as águas da Praia de Botafogo, na semana da Jornada Mundial da Juventude, 

estavam especialmente límpidas e cristalinas e que se espantou com o fato, questionando que 

se as águas se mantiveram limpas por aquele determinado tempo, por que não se mantém 

limpas sempre? Regina disse que iria pedir uma audiência com o presidente da CEDAE, Wagner 

Victer, para questionar a ejeção dos esgotos in natura nas águas da praia e, por que esse 

esgoto não está inserido no interceptor oceânico. Regina alertou que na visita que teve com o 

Secretário de Conservação, Marcus Belchior, antes da JMJ onde ele disse que, ao término da 

jornada, que a AMAB pontuasse quais ruas internas do bairro precisariam de recapeamento 

asfáltico e, pediu que os associados e os presentes lhe enviassem por e-mail as solicitações. O 

associado Felipe Mattos questionou sobre o calçamento e Regina disse que as calçadas eram 



de responsabilidade do morador, mas que as calçadas de ladrilhos hidráulicos da Rua 

Voluntários da Pátria, são “protegidos” pelo projeto RIO CIDADE e sendo assim não podem ser 

modificados, posto que, o referido projeto está inserido no livro Tombo da prefeitura. Colocou 

também que quando estiver com o prefeito irá questioná-lo sobre a instalação de uma 

Unidade de Ordem Pública – UOP em Botafogo, pois não entende o motivo de Botafogo não 

ter sido agraciado com este tipo de policiamento por parte da Guarda Municipal, já que os 

demais bairros da Zona Sul a receberam e, que, em função disto, houve o aumento de 

camelôs, assaltos a transeuntes e todo tipo de ato infracional, já que eles saem dos bairros 

ocupados pela UOP e vêm para cá. Que a prefeitura já havia sinalizado com a possibilidade de 

implantação de uma UOP no terreno da extinta CEDAE, na Rua Mena Barreto. Que seria 

excelente, pois ficaria bem centralizada no bairro.  O visitante Edsom Machado, morador da 

Praça Mauro Duarte, questionou que a AMAB intermediasse com a CET-RIO quanto ao 

estacionamento dos dois lados da Rua General Polidoro, que do jeito que está não há 

condições de saltar ou pegar um táxi, ou até mesmo um carro, que as laterais da rua estão 

cheias de estacionamento, fazendo com que a rua tenha, em muitos momentos, fila tripla de 

carros. O mesmo visitante disse que viu, no final de semana, um fato inusitado nas areias da 

Praia de Botafogo; dois indivíduos fazendo voos de parapentes e que, indagou aos Guardas 

Municipais e aos Policiais Militares se era permitido e que os mesmos não souberam dizer e 

que nem se preocuparam em saber. Novamente o vice-presidente João Carlos Teixeira Soares 

colocou que não acredita em obras pontuais sem planejamento, e que a cidade não tem 

planejamento desde 1950, e que, desde aí a cidade cresce e, que deveríamos nos preocupar 

com o bairro para daqui há 50 (cinquenta) anos, com sua infraestrutura de água, esgotos, gás, 

eletricidade, saneamento e telefonia, que a prefeitura faz a concessão e não diz qual a 

qualidade do serviço que quer prestado. Felipe Mattos informou que não tem tido tempo para 

cuidar da página da AMAB no Facebook e ficou decidido que ele, Regina e Beth fariam uma 

reunião para encontrarem uma forma de dinamizarem mais a página. 

 

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

presente ata segue por mim, Elisa Fontes, 1ª Secretária, lavrada e assinada, juntamente com a 

Presidente, Regina Chiaradia. 

Elisa Fontes 
1ª Secretária 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


