
ATAS DAS REUNIÕES 

02/10/2012 

     Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e doze, 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 pela 

Presidente Regina Chiaradia e secretariada pela 1ª Secretária Elisa Fontes. 

 

A presidente Regina Chiaradia abriu a reunião apresentando aos presentes a cópia da carta 

que enviou ao cadastro da AMAB esclarecendo as inverdades, relativas a AMAB, contidas no 

folheto de campanha da candidata à vereadora Leila do Flamengo posto que, se a candidata já 

mente para o seu eleitor antes mesmo de ser eleita, imaginem depois. Regina também 

esclareceu que não foi possível conseguir uma reportagem sobre a questão da nova cobrança 

do foro municipal, como havia sido proposto na reunião do mês passado, em função do 

morador que havia proposto a reportagem não querer ser identificado na mesma. Na reunião 

do dia 04 de setembro, Regina havia se prontificado a levar ao conhecimento da grande mídia 

o abuso, mas, o Sr. Sergio ao enviar o boleto scaneado, retirou do mesmo, nome, endereço e 

valor, fazendo com que o documento se tornasse inviável para a  denúncia. O Diretor 

Financeiro César Nordi, comunicou que leu nos jornais que a ONU quer receber entre 5% a 7% 

(cinco a sete por cento), dos royalties do petróleo do Pré-Sal em função de, segundo a ONU, as 

reservas se encontrarem em águas internacionais. E aí todos os presentes concordaram que, o 

país quando do início da extração da camada do pré-sal, vai viver um dos seus piores 

momentos de turbulência política internacional. A presidente apresentou também o blog da ex 

Secretária de Urbanismo, Andrea Redondo, onde ela faz a denúncia de que a Secretaria 

Municipal de Urbanismo (SMU), através de seu secretário Sérgio Dias, impediu a criação de 

uma nova área de lazer (Praça Pública) no bairro, antes mesmo dela ser construída, uma vez 

que alterou os Planos de Alinhamento - PAs das ruas São Clemente e Matriz, onde, 

originalmente deveria ser construída uma praça (onde está o posto de gasolina). O associado 

Jorge Roberto Simões lembrou da área na esquina das ruas Voluntários da Pátria com Conde 

de Irajá onde existe um estacionamento que também deveria sair para dar lugar a uma praça. 

Regina lembrou que naquele local a praça já está gravada em lei (Lei 434 de 27 de julho de 

1983 - PEU de Botafogo) e que exatamente por conta da questão da praça, só 20% (vinte por 

cento) da área pode ser ocupada com construção. O associado Ubiratan Barbosa questionou 

sobre os dois hotéis de quatro e cinco estrelas que serão erguidos no mesmo terreno da Praia 

de Botafogo e, Regina colocou que desde que não ultrapassem o gabarito previsto no PEU de 

Botafogo (Lei 434 de 27/07/83), não vê nada contra, até porque, o local onde serão 

construídos, é da família Valansi, que um dia os venderia para qualquer outro 

empreendimento. Regina complementou que espera que com esses hotéis o Poder Público se 

veja obrigado a fazer a revitalização da Enseada e da Praia de Botafogo. Regina concluiu a 

reunião colocando que a passagem subterrânea do Mourisco foi adotada finalmente, pela 

Churrascaria Fogo de Chão. O Diretor Social e Cultural da AMAB, Geraldo de Oliveira Dias, 

informou que no terreno ao lado do extinto dispensário da Irmã Zoé será implantado um 



grande estacionamento e que o terreno propriamente do dispensário, que é do Estado, deverá 

ser vendido e dar lugar a um empreendimento imobiliário. 

 

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. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 


