
ATAS DAS REUNIÕES 

19/08/2008 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos dezenove dias do mês de agosto de 2008 , às vinte horas e 30 minutos, 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 P residente , Regina Chiaradia e secretariada pelo 1º Secretário Alcyr Nordi. A Presidente 

deu os seguintes informes : 

 

1º) Campanha Eleitoral: Começou hoje a campanha eleitoral na televisão e, os candidatos que 

se apresentaram não tiveram nenhuma criatividade. Um deles está dizendo que iniciou a luta 

contra o pagamento do IPTU e se auto denomina "o homem do IPTU", quando na verdade 

nunca participou dessa campanha que teve a AMAB como uma de suas líderes; Eduardo Paes 

diz que vai criar muitas UPAs, como se elas fossem a salvação da saúde na Cidade; outro diz 

que vai acabar com os mendigos e tem como slogan "mendigos não", etc. Sugere que devemos 

assistir aos programas para nos conscientizarmos em quem não votar. Leu no Jornal do Brasil 

de hoje, também, a lista de políticos que aumentaram seus patrimônios nesse último 

mandato: Leila do Flamengo, 610%; Pastora Márcia, 400%; Salim Jorge passou de 

R$810.000,00 para R$6.000.000,00 além de outros citados. O Diretor de Finanças César Nordi 

aproveitou para comentar notícia de jornais que dizia que todos os candidatos do Rio de 

Janeiro querem a eleição do candidato Crivela para Prefeito, pois assim o Rio teria uma vaga 

de senador para disputar nas próximas eleições. 

 

2º) Pista de esqui na Enseada de Botafogo: O Prefeito aprovou a realização do campeonato 

internacional de esqui na Enseada de Botafogo. Terá a duração de uma semana no final do ano 

e será necessário a construção de uma pista para a prática do esporte. 

 

3º) Reuniões do Conselho Comunitário : Na próxima quinta-feira 21/08/08, será a vez de 

representantes da Prefeitura (Parques e Jardins e Comlurb) falarem sobre as praças e a poda 

das árvores, muitas vezes criticadas. No mês que vem, será convidado outro representante do 

Poder Público para falar sobre o "Projeto Botafogo Maravilha". Será convidado para outra 

oportunidade o pessoal de Licenciamento e Fiscalização para falar sobre a ocupação do espaço 

público. As reuniões são no Batalhão da PM (Rua São Clemente, 345), às 09:30 horas. Regina 

destacou que as autoridades não querem resolver os assuntos. Só com muita insistência é que 

se consegue algum atendimento por parte das autoridades. Exemplos são os bailes funks, as 

festas, etc que geram tanto barulho e outros incômodos para as pessoas que moram aos 

arredores. 

 



4º) APAC : A de Botafogo foi feita de maneira criteriosa junto com a AMAB, entretanto, um 

proprietário de imóvel preservado na Rua Visconde Silva, entrou na justiça para que seu 

imóvel fosse retirado da APAC e ele pudesse demoli-lo para fazer um estacionamento. A 

sentença judicial saiu recentemente e embora não anulasse a APAC, acolheu o pedido do 

proprietário. 

 

5º) Subenfiteuse Silva Porto : A Juíza acolheu favoravelmente ao Agravo de Instrumento 

impetrado pelos advogados dos Silva Porto e determinou que não fossem mais averbados os 

imóveis sem os gravames. O processo agora vai sair da 1ª instância e segue agora para o 

Tribunal. 

 

6º) Construção anexa à FGV : Foi convidada pela RJZ, firma interessada na construção do 

anexo, para assistir um DVD sobre a futura construção. Trata-se de um prédio de 19 andares, 

projetado por uma grande empresa paulista. Relembra que nesta área só era permitido a 

construção de no máximo três andares, mas eles conseguiram aprovar uma lei só para atendê-

los. Eles pediram a Regina para que indicasse uma entidade de caridade de Botafogo para que 

recebesse como doação o correspondente ao primeiro aluguel (R$600.000,00) de um dos 

andares do novo edifico. Deram, inclusive, uma segunda opção de construção no local, com 8 

edifícios. Regina não concordou com nenhuma delas e nem indicou entidade de caridade. 

Entende que eles querem o aval da AMAB para construir o prédio. Sabem que a Associação 

está perdendo na justiça, mas está recorrendo da decisão. Registra que usando o mesmo 

argumento utilizado pela RJZ, o Hospital para crianças com problemas cardíacos está sendo 

proposto a Rua Dona Mariana, onde esse tipo de construção é proibida. Aproveitou para 

ressaltar a necessidade de sempre se escolher com cuidados especiais os participantes da 

diretoria da AMAB , pois as oportunidades de negociatas são muitas. 

 

7º) Praça Nelson Mandela : recebeu notícia de que o Governador não quer mais discutir o 

assunto UPA na praça. Ele não aceita mudar o local da construção da UPA e ele não quer mais 

nos ouvir. Em face dessa recusa do Governador, Regina não teve outro recurso senão dar 

entrada em representação no Ministério Público contra a construção da UPA naquele local, 

pedindo a interdição da obra. Note-se que a obra está sendo multada diariamente e o Governo 

não se importa. Ressalta que não somos contra a UPA, mas sim contra o local em que ela está 

sendo construída. Propõe a sua construção em outro terreno a cerca de 100 metros de 

distância, mas o Governador não se manifestou sobre se aceita ou não a sugestão. 

 

8º) Estação São João/Rio Sul do Metrô: Regina solicitou do Prof. Sérgio Bahia notícias sobre o 

assunto. Este disse que esteve, junto com a Regina, no Rio Sul conforme combinara com 

aquele Shopping para tratar da estação, mas infelizmente as pessoas designadas para atendê-

los não tinham informações suficientes para avançar com os entendimentos, além de serem 

novas nos setores em que se encontram. Ficaram de levar o assunto aos seus superiores para 



posterior definição. O Prof Sérgio disse, também, que a Comissão da Estação São João reuniu-

se ontem e chegou a conclusão de que no caso da Praça, não seria bom a AMAB entrar com 

ação contra o Estado, pois o Estado seria o interlocutor no caso da construção do Metrô. 

Regina registrou, então, que a decisão de entrar na justiça no caso da Praça tinha sido tomada 

na última reunião da Associação e não por ela em particular. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 21h e 30min, 

cuja presente Ata segue por mim, Alcyr Nordi, 1º Secretário, lavrada e assinada, juntamente 

com a Presidente, Regina Chiaradia. 

Alcyr Nordi 
1º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


