
ATAS DAS REUNIÕES 

01/10/2013 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

   Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e treze, 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 e secretariada 

por sua Presidente, Regina Chiaradia. 

Regina iniciou a reunião comentando que na manhã seguinte, dia 2 de outubro, às 9 horas, 

tinha um encontro marcado com o sub prefeito da Zona Sul, Bruno Ramos, para vistoriar a 

Praia de Botafogo para verificar quais haviam sido as providências tomadas em relação à 

última vistoria feita, no dia 30 de abril, onde se constatou muitos problemas a serem 

resolvidos, como por exemplo: árvores a serem replantadas (4); saibro a ser retirado de um 

dos canteiros centrais; camelôs em frente ao Banco do Brasil e ao antigo Arquivo Público 

estadual; calçadas esburacadas; criação de um estacionamento para motos no canteiro 

central; poda de alguns canteiros que parecem abandonados; verificação do sinal de trânsito 

em frente ao Botafogo Praia Shopping que, por ser muito rápido, não permite que as pessoas 

atravessem as 3 pistas e usos indevidos das calçadas. Regina convidou alguns associados para 

estarem presentes na vistoria. Confirmaram presença Ubiratan Barbosa e Geraldo de Oliveira 

Dias. O associado Júlio Frigério pediu esclarecimentos sobre a questão da sub enfiteuse Silva 

Porto e a presidente informou como está a questão do processo. Em relação ao ponto de 

pauta sobre o recapeamento asfáltico das ruas de Botafogo, a presidente informou que havia 

recebido a informação sobre 25 ruas e já havia feito a relação para entregar ao secretário de 

Conservação, Marcus Belchior. Passando ao ponto de pauta sobre o barulho dos aviões, o 

associado Júlio Frigério se apresentou para estar junto com a diretoria da AMAB na reunião 

com o Carlos Fonteles do INEA. Regina informou que mandaria, mais uma vez, um e-mail ao 

Fonteles cobrando a ele a realização da reunião com a AMAB para tratar do assunto. Regina 

informou que um morador de nome Eduardo Mauro havia mandado um e-mail sobre o 

barulho dos aviões para a ouvidoria da INFRAERO e recebeu da mesma seguinte resposta: 

"Existe um sistema nacional de aviação civil do qual a Infraero é um dos entes, estando 

sensível às questões relativas a ruído aeronáutico. No entanto, a sua área de atuação está 

restrita à infraestrutura aeroportuária. Nesse sentido, a competência para o devido 

tratamento toca a outro órgão, no caso o Departamento de Controle do Espaço Aéreo - 

DECEA, que pode ser acessado mediante o endereço eletrônico disponibilizado a seguir: 

http://servicos.decea.gov.br/atendimento/. Não obstante, o DECEA, ANAC e Cias Aéreas, 

também sensíveis à questão, buscam operacionalizar um procedimento que minimize o 

incômodo advindo de aeronaves em alguns bairros próximos aos aeroportos do Rio de Janeiro, 

como Botafogo". Mais uma vez, agradecemos a sua valiosa manifestação. Francisco Primo 

Gerente de Ouvidoria. 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 21:30 horas, 

cuja presente ata segue por mim, Regina Chiaradia, Presidente, lavrada e assinada. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 


