
ATAS DAS REUNIÕES 

08/05/2012 

Aos oito dias do mês de maio 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; 

 

Regina deu início à reunião informando que em nome da AMAB, ela e o Diretor César Nordi, 

estiveram na manifestação contra o barulho dos helicópteros no heliponto da Lagoa Rodrigo 

de Freitas e que a manifestação havia sido um sucesso. Em seguida  orientou  uma nova 

moradora do bairro, Claudia, sobre a Subenfiteuse Silva Porto. Disse-lhe como estava a ação 

judicial movida pela AMAB contra os mesmos e que a aconselhava pagar o foro e o laudêmio 

em juízo. Que para tanto deveria constituir um advogado para auxiliá-la e, que era só uma 

questão de tempo, para que a ação fosse considerada “transitado em julgado”. Regina colocou 

que, junto a Diretora de Divulgação e Relações Públicas, Elizabeth Villaça, iria visitar os Centros 

Culturais de Botafogo para divulgar a AMAB e tentar estabelecer parcerias entre a associação e 

essas instituições. Regina disse ainda, que a mansão dos Linneo de Paula Machado havia sido 

mesmo vendida à FIRJAN e que se chama agora CASA FIRJAN. Perguntou aos presentes se eles 

concordavam com o fato de que a AMAB entrasse no Ministério Público Estadual contra o 

destombamento de parte dos jardins da referida casa e a construção de um prédio anexo de 5 

andares. A concordância foi unânime. Regina quer fotografar a mansão para saber o que já foi 

destruído e com isso ter argumentos para os denunciar no Ministério Público e no setor de 

Patrimônio da Prefeitura. Regina e Sérgio Bahia junto com alguns arquitetos com formação na 

área de Patrimônio, querem criar um grupo de trabalho para discutirem os absurdos que estão 

sendo feitos nessa área tendo como justificativa os eventos da Copa e Olimpíada. Que a 

primeira reunião do grupo já aconteceu na semana passada. Regina explicou que a FIRJAN 

lançou um concurso nacional para eleger o projeto que será construído no jardim atrás da 

casa. Dando continuidade a reunião, Regina aproveitou para ler o panfleto trazido pelo Diretor 

Geraldo de Oliveira que denunciava a expulsão dos moradores do prédio do Clube Flamengo 

na Av. Ruy Barbosa nº 170, para a construção de um hotel de propriedade do empresário Eike 

Batista. Falou também que a sede do Clube do Flamengo foi construída em terreno doado pela 

União e que por isso não poderia ser usado para outro fim que não o esportivo e, que o 

mesmo ocorre com o Clube Botafogo que cedeu parte de seu imóvel à Churrascaria Fogo de 

Chão na Praia de Botafogo. Em relação à sede do Flamengo, a pressa para expulsar os 

moradores é justificada pelo prazo para a construção de novos quartos de hotéis na Cidade, 

para acomodar os turistas que virão para os eventos da Copa e Olimpíada. Neste momento 

Regina passou a palavra ao vice-presidente João Carlos Teixeira Soares para que ele falasse 

sobre a questão do traçado da Linha 4 do Metrô. João disse que a concessionária do Metrô, 

conseguiu em abril a licença para iniciar as obras, pois o Conselho que licenciou a obra é 

formado por técnicos do Estado e técnicos indicados pelo Governo do Estado. O que acaba 

sendo um alto licenciamento. Que o único jeito de tentar barrar esse absurdo da mudança do 

traçado original do Metrô é entrando na justiça. Que para salvar o futuro de um Metrô em 



rede é necessário que a Estação da Gávea seja construída em 2 níveis. Que o governo não quer 

fazer uma Linha 4 independente, mas apenas a continuação da Linha 1 até a Barra da Tijuca 

para não ter que fazer outra licitação. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 22 horas, cuja 

presente Ata segue por mim, Elisa Fontes, secretária, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, Regina Chiaradia. 
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Secretária 
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Diretor Financeiro 

 


