
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 04/12/2018 

Ao quarto dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às vinte horas, 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. Dada as boas-vindas aos 
presentes, a presidente da AMAB, Regina Chiaradia, abriu a reunião informando que na reunião de 
hoje apresentaria aos presentes dois projetos que estão propostos para o bairro de Botafogo: O 
Museu do Holocausto no Morro do Pasmado e a construção do Cemitério Vertical com 
crematório, no interior do cemitério São João Batista. Regina apresentou o projeto do Museu 
do Holocausto que foi apresentado na reunião do Conselho de Política Urbana – COMPUR no 
último dia 29 de novembro, no auditório do CASS, na Prefeitura. Regina explicou que esse projeto 
do museu vem sendo requentado desde os anos 90, tendo a sua primeira proposta sido 
apresentada para a construção na Enseada de Botafogo e que foi amplamente recusada pelos 
moradores. Regina disse que esse projeto tem sido rechaçado desde o seu anúncio, em função do 
mesmo nada ter a ver com um morro preservado pela sua importância pro conjunto preservado 
pela UNESCO como paisagem mundial, sendo amplamente criticado pelos arquitetos e urbanistas 
da cidade, pela absurda interferência que ele fará na paisagem da Enseada de Botafogo, Cartão 
Postal mais conhecido do país no mundo. Para tirar esse projeto do papel foi criado a Associação 
Cultural Memorial do Holocausto. A área de intervenção do projeto representará 2.188.54 m2. Um 
complexo com dois andares do qual constarão um museu, um obelisco de 23 metros e uma 
cafeteria. Rafael Winter, consultor do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomus) 
para que o Rio ganhasse o titulo da UNESCO, diz que o Conselho é absolutamente contra essa 
construção, pois ameaça a preservação da paisagem como nós a conhecemos. Regina Chiaradia 
pediu aos presentes autorização para que a AMAB, juntamente com o Icomus, fosse à justiça para 
impedir essa construção do Monumento e recebeu a aprovação de todos os presentes na reunião. 
Regina passou então ao projeto do Cemitério Vertical proposto pela Rio Pax. Segundo matéria 
amplamente divulgada na impressa, a concessionária pretende transformar o cemitério São João 
Batista, no maior da América Latina ampliando-o na sua área localizada nas fraudas do Morro São 
João. Apesar de dizer que é um projeto da concessionária Rio Pax S.A. junto com a Prefeitura do 
Rio, a Rio Pax foi multada pela Prefeitura em R$ 390.986,00 pela falta da licença ambiental. O 
associado André Decourt informou que de sua casa tem visto o grande desmatamento provocado 
pela concessionária no Morro São João. Regina Chiaradia pediu autorização para que a AMAB 
questionasse também esse projeto judicialmente e foi aprovada a autorização por todos os 
presentes na reunião. E como mais nada tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 
22h, cuja presente Ata segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 
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