
ATAS DAS REUNIÕES 

04/05/2006 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos quatro dias do mês de maio de 2006, às vinte horas e trinta minutos, em sua sede 

provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, Botafogo, teve início a 

Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo-AMAB, presidida por 

sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo 1o Secretário, Alcyr Nordi. A Presidente 

usou da palavra para dar os seguintes informes:  

a) Pré Congresso da FAM-Rio: agradeceu a presença dos delegados da AMAB no Pré 

Congresso, realizado no dia 29/04/06, sábado, no auditório da Av. Marechal Floriano, 199;  

b) Plano Diretor: apresentou aos presentes os dois trabalhos dos quais ela participou. O 

primeiro: um Relatório com as 19 Propostas que foram consenso entre as entidades da 

sociedade civil que fazem parte do COMPUR; e o segundo: o Relatório com as Propostas 

defendidas pela FAM-RIO. O primeiro feito no 17 de abril, no workshop na Ademi, onde ela foi 

uma das relatoras, e o segundo Relatório, feito nos dias 23, 24 e 25 de abril no IAB-RJ. 

Destacou, que nos pontos onde houve consenso, a redação foi feita em conjunto. Onde não 

houve consenso, a redação foi individual. No segundo Relatório, a FAM-RIO (Regina) não 

concordou com várias propostas trazidas pelos representantes da construção civil e mercado 

imobiliário, que tratavam de parâmetros edilícios concernentes ao Código de Obras e não ao 

Plano Diretor propriamente dito. Regina comentou, também, sobre divergências existentes em 

várias propostas, com as quais ela não podia concordar. Depois de alguma discussão, as 

propostas divergentes foram retiradas e o relatório final foi aprovado. Esses dois relatórios 

foram encaminhados à Secretaria de Urbanismo, responsável pela elaboração da minuta do 

Plano Diretor que será apresentada ao prefeito César Maia;  

c) Subenfiteuse Silva Porto: Lembra que a 1ª Audiência do julgamento do Processo será no dia 

16/05/06, às 14:20 horas, na 38ª Vara Civil, localizada na Av. Erasmo Braga, n° 115 - Sala 205-

B, no Tribunal de Justiça, e acha muito importante a presença de todos os interessados no 

Processo no Fórum para acompanhar o desenvolvimento da Audiência. Ficou acertado que 

será feita uma matéria em "O Manequinho" convocando a todos para a Audiência;  

d) Conselho Escola Comunidade: A AMAB recebeu da representante da Escola Municipal 

Presidente Arthur da Costa e Silva, na Rua Assunção 257, um memorando convidando a 

Associação para participar da eleição do representante da comunidade no conselho da escola. 

A criação desses Conselhos Escola-Comunidade tem como objetivo fiscalizar o uso correto das 

verbas destinadas aos colégios. A AMAB está designando o seu Diretor de Urbanismo e Meio 

Ambiente, Geraldo de Oliveira Dias, para representar a Associação no Conselho do Colégio 

Municipal Arthur da Costa e Silva;  

e) Aterro no Iate Clube do Rio de Janeiro: a presidente da AMAB recebeu em sua casa, uma 

denúncia anônima acompanhada do folder de uma das chapas que concorreu a eleição do Iate 

no último dia 9 de março, dando conta de que aquele Clube aterrou, recentemente e 

ilegalmente, uma área de aproximadamente 550 m2, onde já está funcionando, inclusive, uma 

academia de ginástica, e que o Clube quer construir uma marina absolutamente ilegal e mais 



dois piers, e chamando a atenção, para os já existentes, que são também totalmente 

irregulares. O vice-presidente, Fernando Turino, ficou encarregado de se inteirar sobre o 

assunto;  

f) Manifestação: A AMAB foi convidada para participar de uma manifestação contra o Cte. do 

2º BPM, em Botafogo. Ela não aceitou, porquanto entende que o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelo Comandante é satisfatório e a falta de efetivo, motivo da manifestação, não 

é culpa dele que tem, reiteradas vezes, levado esse assunto ao Comando Geral;  

g) Anúncio da RJZ no " Manequinho": A AMAB recebeu o seguinte e-mail do presidente da RJZ 

em resposta ao enviado anteriormente por ela: 

Prezada Regina, 

Desculpe-me pela demora na resposta.  

Gostaríamos de esclarecer que, independente da aquisição do terreno da antiga casa de saúde 

Dr. Eiras, temos total interesse em investir em Botafogo e em tudo que diz respeito a seu 

patrimônio histórico-cultural. Acompanhamos com prazer o tom editorial do veículo e o 

identificamos como muito positivo e importante para a cidade. Foi somente por essa razão que 

decidimos anunciar no "Manequinho". Nossa motivação se deve, pura e simplesmente, ao fato 

de termos a preocupação constante de nos aproximar, cada vez mais, do morador do bairro. E, 

para isso, nada melhor que o jornal referendado pela própria associação de moradores.  

Cordialmente, 

Rogério Zylbersztajn 

A seguir, a associada Ana Lúcia, informou que a placa indicativa da Rua Sorocaba está colocada 

erradamente no meio do quarteirão e não na esquina daquela rua com a Voluntários da Pátria. 

Finalizando, o vice-presidente, Fernando Turino, informou que estão sendo derrubadas duas 

casas na Rua Conde de Irajá, quase na esquina com a Rua São Clemente e pede para verificar 

se elas não são tombadas.  

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

presente Ata segue por mim, Alcyr Nordi, 1º Secretário, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, Regina Chiaradia. 

Alcyr Nordi 
1º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


