
ATAS DAS REUNIÕES 

19/03/2013 

     Aos dezenove dias do mês de março de 2013, 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. 

 

A Presidente deu início à reunião participando ao associado Marcelo Chiapparini, morador da 

Rua Sorocaba, que haverá intervenção do Poder Público no ferro velho da referida rua. Regina 

colocou que, o subprefeito Bruno Ramos e seu assessor Rodrigo Pian irão à reunião com o 

Secretário de Conservação do Município, Marcus Belchior Corrêa Bento, dia 26 de março, às 09 

horas, onde será discutida a questão do ferro velho em tela. Que desta vez, acredita que se 

feche o ciclo de embates sobre esse assunto. Colocou ainda que ficou muito entusiasmada 

com a presença do Reitor do Colégio Santo Inácio na reunião do dia 05 de março próximo 

passado, onde ele se colocou a favor de parcerias para a melhoria do bairro de Botafogo. O 

Diretor de Finanças, Cesar Nordi, comentou que a cidade está muito suja e largada uma vez 

que a prefeitura só está investindo no momento na questão dos grandes eventos como 

Olimpíadas e Copa do Mundo e abandonando a manutenção da cidade. Regina observou que a 

sujeira está por toda a cidade, e não só no bairro de Botafogo. O Diretor de Urbanismo e Meio 

Ambiente Professor Sergio Bahia colocou que, onde mora, na Rua Rodrigo de Brito, todos os 

prédios foram intimados pela prefeitura a consertarem suas calçadas, mas que não existe uma 

padronização para a confecção das calçadas nem dos canteiros, sendo uma em pedras 

portuguesas, outras em cimento, outras em pedras e disse que o ideal seria que a prefeitura 

uniformizasse as mesmas e assim a cidade ficaria mais bonita e com outro aspecto. Regina 

colocou que uma das responsáveis pelo péssimo estado das calçadas é a concessionária GVT, 

pois, por onde passou, quebrou e remendou de qualquer jeito. O Diretor Social e Cultural, 

Geraldo de Oliveira Dias, colocou que sua preocupação é o descarte de material hospitalar, tais 

como: seringas, gazes, algodão e etc.; que estes produtos usados em pequenos curativos, mas 

infectados, não têm local de descarte. Disse que havia ligado para a COMLURB e que obteve 

como resposta que deveria alugar um caminhão para este tipo de coleta, ao que argumentou; 

alugar um caminhão para fazer o descarte de uma seringa, que isso é um absurdo. E ficou sem 

resposta. Que a prefeitura deveria disponibilizar coletores deste tipo em determinados locais, 

tais como; igrejas, centros sociais e que, a população tivesse acesso a esse modo de ejetar o 

lixo contaminado. Regina informou que recebeu do Ministério Público Estadual, uma 

notificação para que, em 30 dias apresentar documentos que demonstrem os transtornos 

ambientais e urbanísticos causados pela realização do evento religioso da Igreja Universal no 

dia 21/04/2010, na Enseada de Botafogo. Lembrou que o próprio prefeito na ocasião foi à 

imprensa e fez um mea-culpa junto à população por conta dos distúrbios que atingiram a 

cidade na ocasião do referido evento. Regina recebeu também outra notificação através de 

oficial de justiça, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para no prazo legal se manifestar 

sobre Medida Cautelar em favor dos supostos subenfiteutas Silva Porto. Pelo o que se pode 

entender da Medida Cautelar é mais um instrumento de protelação usado pelos Silva Porto, 



para retardar o “transitado em julgado” que tanto aguardamos para ver encerrada essa 

questão com a vitória da AMAB. Aproveitou também para elogiar a boa ideia do Marcelo 

Chiapparini de criar um “blog” – Álbum do Caos Urbano – http://bit.ly/RAMaTY   sobre a Rua 

Sorocaba e ali colocar tudo o que está acontecendo no local. Uma excelente ideia que outros 

moradores podem fazer também. 

 

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. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 


