
ATAS DAS REUNIÕES 

20/05/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos vinte dias do mês de maio 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 distribuiu vários “Guias de Procedimento” Elaboração de Laudo Técnico da Vistoria 

Predial (LTVP) sobre a Lei de Autovistoria, produzidos pelo Sindicato dos Engenheiros do 

Estado do Rio de Janeiro – SENGE/RJ. Iniciou a reunião falando aos presentes da quantidade de 

reclamação que tem recebido em função do aumento da população de rua em nosso bairro, 

em particular na Praça Nelson Mandela. Em seguida falou da posse do novo comandante Cel. 

Lima e da transferência do 2ª BPM para a Rua Álvaro Ramos que tem suscitado muita 

discussão. Muitos moradores não acreditam que a transferência seja temporária. Regina 

explica que já viu até o projeto da nova unidade da Rua São Clemente, na área que ainda será 

reservada ao batalhão depois da construção do novo edifício residencial. Regina explicou 

também que a construção desse equipamento provisório na Rua Álvaro Ramos, tem feito o 

pessoal do entorno voltar a discutir a construção da Estação São João do Metrô, prevista para 

aquela área. Que se as pessoas continuarem mobilizadas, talvez seja possível voltar a criar esse 

grupo de discussão. Alguns moradores presentes solicitaram informações sobre a questão do 

“gabarito” edilício em Botafogo. Regina explicou que para as construções comerciais, o 

gabarito é de 3 andares. Já para as construções residenciais, varia em relação à rua, podendo 

chegar a 11 andares se for em centro de terreno nas ruas consideradas centro de bairro. 

Regina apresentou aos presentes os protocolos das 2 representações feitas pela AMAB nos 

Ministérios Públicos estadual e federal  contra a implantação da Roda-Gigante  na Enseada de 

Botafogo. Regina disse que a mobilização da AMAB foi fundamental para a transferência do 

equipamento para a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. O associado Júlio Frigério solicitou 

informações sobre a questão do traçado da Linha 4 do Metrô. Regina explicou que a AMAB 

participou de todas as Audiências Públicas promovidas pelo Governo do Estado, onde a maciça 

maioria presente foi contra a mudança do traçado. No entanto, toda a mobilização não 

impediu que o Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Regis Fichtner, dissesse que não 

atenderia a população e manteria o traçado modificado. Regina falou também da questão que 

envolve a Ciclovia Mané Garrincha, na orla de Botafogo, que ainda tem problemas no 

cruzamento da entrada da Churrascaria Fogo de Chão. Por último, Regina falou da falta de 

planejamento por parte da prefeitura, que cancelou a implantação do BRS nas ruas Voluntários 

e São Clemente, depois de terem sido anunciados. 

 

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 



 


