
ATAS DAS REUNIÕES 

8/11/2011 

    Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e onze, às vinte horas e vinte 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 presidente Regina Chiaradia e secretariada pela 1ª secretária Elisa Fontes. 

 

A presidente Regina distribuiu folders sobre o projeto Estação Pensamento e Arte que está 

sendo executado pela Biblioteca Popular de Botafogo. A Diretora de Comunicação Elizabeth 

Villaça Wanderley, que é bibliotecária, colocou que este projeto é uma parceria entre a 

Prefeitura e a Associação das Letras e apresenta comumente palestras sobre os mais variados 

assuntos, música, debates e filmes e que esses eventos são gratuitos e abertos ao público em 

geral. O associado Marcelo Chipparini alertou sobre o som alto e a venda de churrasquinho 

todas as noites na Rua Sorocaba, mas que tinha acabado. Regina disse que determinadas 

práticas por parte algumas pessoas desrespeitosas precisam ser inibidas diversas vezes. O 

associado Marcelo disse que irá continuar cobrando da prefeitura uma atitude contra o 

“inferno” que virou a Rua São João Batista, que além da casa da “CRISTINA” também tem uma 

boate nova onde os frequentadores ficam na rua barbarizando. Continuou dizendo que o 

depósito de lixo existente na Rua Sorocaba ainda está em pleno funcionamento e que o acordo 

feito com o proprietário do local e a prefeitura não foi cumprido, mesmo tendo tido a 

presença do órgão competente no local. Regina disse que iria entrar em contato com a 

Subprefeitura, na pessoa do Rodrigo Pian e cobrar, que é só o que pode ser feito. Regina disse 

que há um documentário SOS SAÚDE que quem puder ver seria bom, pois exemplifica muito 

bem o que ocorre dentro da área da saúde no município. Disse ainda que após a matéria no 

Manequinho sobre a derrota da subenfiteuse SILVA PORTO, recebeu inúmeros e-mails de 

congratulações e questionamentos de como será daqui por diante, e que orientou às pessoas 

que aguardassem a publicação da LAVRATURA DO ACÓRDÃO para poder explicar qual seria o 

passo a ser dado por aqueles que tiveram suas vidas afetadas pelos supostos subenfiteutas. 

Que estamos aguardando agora a decisão do STJ, pois os “espertinhos”  conseguiram em 

Brasília que a cobrança da subenfiteuse seja feita até que a ação seja declarada: “transitada 

em julgado”. Recebemos a visita de uma moradora, Stella Maris, da Rua Dona Mariana 

questionando sobre o evento Casa Cor, que coloca um alto-falante alto e que incomoda a 

todos do entorno. Que Também o baile no Santa Marta voltou com músicas de forró e pagode 

e Regina disse que esse tipo de música estava liberado até um determinado horário, mas que o 

funk só depois que a quadra tiver proteção acústica. Regina colocou que o casarão dos Linneo 

de Paula Machado (se a AMAB não conseguir impedir) entrará em obras para a construção de 

dois edifícios de cinco andares cada, e que segundo a FIRJAN, compradora do mesmo, seria 

uma escola de Artes e Design. Regina informou ainda que a Churrascaria Fogo de Chão que foi 

inaugurada embaixo da piscina do Clube Botafogo e, portanto, em terreno da União, teve a 

capacidade de propor que a ciclovia de Botafogo, que passasse à sua porta, fosse transferida 

do local.  Regina levou o problema aos responsáveis na Prefeitura e questionou se houve 

alguma contrapartida para o bairro o fato dela estar em terreno da União, como por exemplo, 



a adoção da passagem subterrânea. Regina pretende questionar no Ministério Publico como 

foi possível a implantação da churrascaria naquela área, uma vez que os terrenos doados pela 

União aos clubes desportivos não podem servir a outro meio que não seja o desporto. 

 

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. 
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