
ATAS DAS REUNIÕES 

16/09/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos dezesseis dias do mês de setembro 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. 

 

Regina Abriu a reunião informando aos presentes que havia visitado as obras da mudança do 

traçado da Ciclovia Mané Garrincha na Praia de Botafogo e que não tinha gostado nada do que 

viu. A AMAB não vê com bons olhos que um bem público como a Ciclovia de Botafogo tenha o 

seu traçado alterado para atender aos interesses comerciais de um Clube de Futebol, no caso 

específico, o Botafogo Futebol Clube. O clube agora resolveu explorar atividades comerciais as 

mais diversas, como churrascaria e posto de gasolina e, em função de suas atividades e 

interesses, uma ciclovia implantada há dezenas de anos terá que ter o seu traçado modificado. 

A prefeitura, através de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cujo subsecretário, 

Altamirtando Moraes é o responsável pelos projetos das ciclovias, tenta nos fazer acreditar 

que essa mudança será positiva. Não estamos convencidos. A segurança dos ciclistas que de 

agora em diante terão que passar por trás da Churrascaria Fogo de Chão, ficará muito afetada, 

pois não será possível colocar a Guarda Municipal naquele local ermo 24 horas por dia. Além 

do mais, a comporta dos rios Bercó e Banana Podre que fica localizada exatamente atrás da 

churrascaria, exala um odor pútrido quase impossível de respirar em certas ocasiões em que 

ela é aberta. A prefeitura acena com a possibilidade de colocar ali quiosques e banheiros para 

uso da população. A AMAB solicitou ao subsecretário Altamirando Moraes que em frente ao 

estacionamento da churrascaria seja mantido uma opção de passagem para os ciclistas e 

pedestres que não quiserem se arriscar usando o novo traçado. Regina também informou que 

vistoriando as praças e jardins e Botafogo com o assessor da Subprefeitura da Zona Sul, 

Rodrigo Pian, ficou impressionada com a quantidade enorme de população de rua com a qual 

se deparou. Nas áreas em torno da Praça Nelson Mandela e nos jardins da Praia de Botafogo, a 

quantidade é realmente assustadora. Não viu no representante da prefeitura nenhuma 

intenção de mudar a situação fazendo operações de acolhimento. O rapaz apenas constatava, 

mas não apresentava nenhuma solução. Junto o representante da prefeitura conversou com 

alguns moradores de rua e ouviu da maioria com a qual falou que não tinham a menor 

intenção de deixar a rua. Ouviu de um homem adulto que mantêm um “burrinho sem rabo” ao 

lado do projeto Light Recicla na esquina da Rua Muniz Barreto com a São Clemente, que o 

mesmo “adorava” morar na rua e que nenhuma lei o impedia de ali estar. Juntamente com o 

Rodrigo Pian, visitaram também as obras de restauro do piso das áreas de equipamentos de 

ginástica e parquinho infantil da Praça Nelson Mandela. A prefeitura pretende retirar a grade 

do entorno da praça, mas quer ouvir antes os moradores que ali freqüentam. A AMAB se 

ofereceu para fazer essa consulta. 

 



Por último, Regina informou que o processo dos subenfiteutas Silva Porto no STJ (259821) não 

teve nenhuma atualização. 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 

 


