
ATAS DAS REUNIÕES 

16/07/2013 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

    Aos dezesseis dias do mês de julho 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 por sua 

Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pela 1ª Secretária, Elisa Fontes. 

 

Regina colocou que devido ao pequeno número de pessoas presentes, só iria apresentar 

alguns tópicos do ocorrido durante a quinzena e, que os assuntos maiores seriam pauta na 

próxima reunião. Que esteve na Audiência Pública da Secretaria Municipal de Urbanismo, que 

tratou da proposta de lei Uso e Ocupação do Solo e que, sentiu-se preocupada com as 

perspectivas da nova legislação no que concerne ao nosso bairro. Que Botafogo será inserido 

num novo zoneamento, que o classificará como Centro de Alcance Municipal e Intermunicipal, 

onde, também se inclui, Copacabana, Barra e Madureira. Que segundo a referida secretaria, a 

inserção de Botafogo junto aos outros bairros em tela, dá-se por causa da arrecadação do ISS 

(Imposto Sobre Serviço), pois que é o 2º (segundo) maior neste tipo de arrecadação, perdendo 

apenas para o Centro. Classificação que preocuparia demasiado a AMAB, pois, não temos mais 

como adensar o bairro e esse tipo de classificação deixa transparecer que haverá mais 

investimentos em torná-lo “centralidade” entre os bairros da Zona Sul. Com isso o associado 

Jorge Roberto Simões e a secretária Elisa Fontes entenderam que o referido alcance 

intermunicipal se refira aos transportes e que, se assim for, o bairro se tornará uma rodoviária, 

com acessos intermunicipais e com o metrô a reboque; que o bairro viraria uma Babel. Regina 

distribuiu um folder explicativo sobre o assunto e disse que enviaria o conteúdo da referida 

legislação por e-mail a todos, para que pudessem tomar ciência do decidido. Regina falou 

também sobre a ação do MP contra a Santa Casa do Rio de Janeiro, representada pela AMAB, 

quando da “permuta” dos terrenos vizinhos à Vila Abrunhosa, na Rua da Passagem e que, 

queria aproveitar o momento de efervescência sobre a referida instituição e colocar na mídia o 

assunto. Que gostaria que todos enviassem e-mails ao ministro Marco Buzzi 

(gab.min.marcobuzzi@stj.jus.br), que está com a Medida Cautelar nº 20.009 – RJ 

(2012/0205283-9)  referente ao julgamento da Subenfiteuse, para que o mesmo acelere o 

julgamento. 

 

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

minutos, cuja presente ata segue por mim, Elisa Fontes, 1ª Secretária, lavrada e assinada, 

juntamente com a Presidente, Regina Chiaradia. 

Elisa Fontes 
1ª Secretária 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


