
ATAS DAS REUNIÕES 

16/04/2013 

    Aos dezesseis dias do mês de abril 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 pelo associado Jorge Roberto Simões Correa. 

Pauta: 1 - Informes; 2 - O barulho da rota 02 dos aviões do Aeroporto Santos Dumont; 3 - 

Apresentação do Projeto Olho Verde; 4 - Discussão sobre ações prioritárias da AMAB; 5 – 

Conclusões; e 6 – Assuntos Gerais. 

 

Regina abriu a reunião lendo o e-mail do biólogo Mário Moscatelli informando que não 

poderia estar presente por estar com uma crise de gastrite nervosa. Iniciando o item Informes 

Regina informou sobre as mudanças que a AMAB pretende fazer na organização das pautas de 

suas reuniões. No item barulho da rota 02 dos aviões foi lido o conteúdo da liminar conseguida 

pela INFRAERO para não obedecer às mudanças impostas pelo INEA em relação à rota 02. Foi 

sugerida uma mobilização junto com outras Associações de Moradores a fim de enviar 

correspondências para os jornais de grande circulação com O Globo e O Dia visando conseguir 

retomar esse assunto na grande mídia. Ficou decidido que na próxima reunião, a presidente da 

AMAB vai trazer a data de quando iniciaremos essa mobilização junto com outras associações. 

Foi sugerido também enviarmos e-mails para o corregedor do Tribunal de Justiça reclamando 

da demora do juiz em julgar a liminar da INFRAERO. Também serão feitas cartas para a 

imprensa denunciando essa morosidade do juiz. No item Apresentação do Projeto Olho Verde 

a apresentação ficou prejudicada com a falta do biólogo Mário Moscatelli. Regina leu o 

conteúdo da representação feita por ele ao Ministério Público Federal contra a CEDAE e a RIO-

Águas em função da absurda poluição da Enseada de Botafogo. Ficou decidido que a AMAB 

tentará assinar também a representação feita por Mário Moscatelli no Ministério Público 

Federal. O Diretor de Urbanismo, Sérgio Bahia, apresentou as propostas abaixo de ações que a 

AMAB poderá vir a assumir no ano de 2013: 

 

1. Limpeza urbana (descarte indevido, coleta seletiva, campanhas educativas – parceria 

COMLURB) 

2. Calçadas: questões de acessibilidade (padronização, respeito aos critérios técnicos, 

interferência com arborização, manutenção, ocupação do espaço público), patrimônio (lajes 

de granito preservadas), novos empreendimentos (diálogo prefeitura & construtoras); 

3. Fechamento de varandas (reuniões informativas – parceria SMU); 

4. Enseada de Botafogo (despoluição e requalificação da área); 

5. Praia de Botafogo (melhorias dos canteiros e iluminação, requalificação da área); 



6. Infraestrutura sanitária do bairro (esgotamento sanitário e pluvial, rede de abastecimento 

de água – situação atual frente ao crescimento do bairro – parceria CEDAE, Rio Águas e SMU); 

7. Praças e espaços de lazer (levantamento das atuais condições dos espaços públicos 

existentes dessa natureza, levantamento de demandas, propostas ); 

8. Inventário de arborização (identificação de exemplares ameaçados, proposta de 

substituição e arborização de novas áreas); 

9. Estação São João do Metrô; e 

10. Criar páginas em Redes Sociais. 

 

No item Assuntos Gerais Regina informou que na próxima reunião será escolhida a Comissão 

Eleitoral que cuidará do processo de eleição da AMAB para o biênio 2013/ 2015. Também ficou 

acertado que o associado Felipe Mattos trará na próxima reunião o esboço das páginas que 

serão criadas nas Redes Sociais. E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada 

como encerrada, às 22 horas, cuja presente Ata segue por mim, Jorge Simões, associado da 

AMAB, lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, Regina Chiaradia. 

Jorge Roberto Simões Correa 
Associado 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


