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   Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e onze, às vinte horas, em sua sede provisória 

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

Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo – AMAB de 2011, 

presidida e secretariada por sua Presidente, Regina Chiaradia. A Presidente deu início à 

reunião falando de sua satisfação de voltar ao convívio com os moradores através das reuniões 

da AMAB. Disse que espera este ano dar início a projetos que foram gestados no ano anterior 

como, por exemplo, os projetos: “Da Rua a Cidade” e o “Inventário de Arborização do bairro 

de Botafogo”.  Em seguida Regina Chiaradia falou dos seguintes assuntos: 

1) - Excesso de blocos de carnaval no bairro de Botafogo: Regina disse que tem recebido 

algumas reclamações sobre o excesso de blocos carnavalescos no bairro. Informou que este 

assunto tem sido muito discutido com o Administrador Regional de Botafogo, Rodrigo Pian, e 

que espera que este ano os desfiles não impeça os moradores de entrar e sair de suas 

residências. 

2) - Mansão dos Linneo de Paula Machado: Regina informou que recebeu alguns e-mails 

reclamando que a mansão dos Linneo de Paula Machado na Rua São Clemente seria cedida 

para o Instituto Lula. Regina disse que a AMAB não poderia interferir, pois se tratava de uma 

transação comercial de caráter particular. Pelo o que estava na imprensa, o empresário Eike 

Batista é quem compraria a mansão para doá-la ao ex-presidente. Regina concluiu que se era 

para preservar o bem tombado tanto poderia ser Instituto Lula como FHC, o importante é que 

a casa não fosse descaracterizada como queria os herdeiros mandando construir prédios no 

interior de seus jardins. 

3) - Falta de policiamento na Praia de Botafogo: Regina informou aos presentes que a Praia de 

Botafogo é a área do 2º BPM com o maior índices de criminalidade. Que este dado foi 

apresentado na reunião de fevereiro do Conselho de Segurança. Mas que apesar desse fato, 

tem visto menos policiamento no local. O Diretor da AMAB, Geraldo Oliveira Dias, aproveitou 

para confirmar que a Praia de Botafogo está praticamente deserta em relação ao 

policiamento. Regina pediu ao Geraldo que o mesmo ligue para o celular do Comandante do 

2º BPM (Cel. Antônio 8596-8043) e reclame desse descaso. Regina falou que na área perto da 

Rua Farani, os sargentos Lima e Jadir policiam o quarteirão, mas que é impossível apenas esses 

dois policiais darem conta de toda a área. 

4) - A questão do traçado da Linha 4 do Metrô: Regina falou da polêmica em torno do traçado 

da Linha 4 (que ligará a Barra da Tijuca à Zona Sul) e da dificuldade que os presidentes das 

Associações de Moradores da Zona Sul estão encontrando para marcar uma agenda com o 

governador Sérgio Cabral que tem fugido de todas as maneiras do diálogo com a população e 

tenta impor um traçado rechaçado por todos os que discutem a questão. 

5) - Hospital Rocha Maia: Regina informou aos presentes sobre a reunião ocorrida no último 

dia 10 de fevereiro com a promotora, Dra. Ana Belle, do Ministério Público Estadual onde foi 

aberto um inquérito para tratar do fechamento do hospital. Regina disse que a promotora 



assegurou que os responsáveis pela gestão do hospital, no caso, o Secretario Municipal de 

Saúde, têm direito de fazer ali o que achar mais conveniente para a população, pois o prefeito 

tem poder discricionário para tanto. Regina disse que na reunião ficou acertado que a 

representante do Ministério Público cobraria do Poder Público a reabertura da “Urgência” do 

Hospital Rocha Maia uma vez que era interesse da própria Prefeitura mantê-lo aberto. 

6) - Inauguração da Praça Nelson Mandela: Regina informou aos presentes que tem 

acompanhado de perto a questão da inauguração da Praça Nelson Mandela. Que o atraso em 

sua inauguração se devia ao fato da questão da iluminação não ter sido contemplada no 

projeto executado pela empresa CHL, mas que acabou sendo exigido para prefeitura. O 

morador Renato Munhoz falou da questão do estacionamento do Supermercado Mundial na 

Rua Voluntários da Pátria que causa uma das maiores retenções no trânsito da área. Outro 

morador, João Paulo Pinto, falou da questão da casa “tombada” na esquina da Rua Dona 

Mariana com a Rua São Clemente que está em péssimo estado de conservação e prestes a 

desmoronar e que a prefeitura, apesar de todas as reclamações feitas, não toma nenhuma 

providência. 

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

presente Ata segue por mim, Regina Chiaradia lavrada e assinada. 
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