
ATAS DAS REUNIÕES 

22/05/2012 

   Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e doze, 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 por sua Secretária Elisa Fontes. 

 

A Presidente Regina informou que o Colégio Santo Inácio havia cortado uma palmeira Imperial 

centenária situada à sua porta  e que pelo visto não iria repor outra, até porque o local para a 

inserção de uma nova já estava cimentado, o que era uma pena, posto que como instituição de 

ensino e formadora de consciências, deveria ter como exemplo a colocação de uma nova 

muda. Que o bairro havia ganhado um novo hospital chamado “Hospital do Rio” na área do 

extinto Hospital Pio XII, na Rua General Polidoro, 144 e que não entendia como se havia 

deixado construir um novo hospital em Botafogo se a legislação não permitia mais a 

construção de hospitais e escolas no bairro. Que havia recebido muitos e-mails questionando o 

que seria feito do prédio onde estava situado o Colégio Princesa Isabel  posto o mesmo haver 

acabado suas atividades ali, que têm medo da especulação imobiliária. Regina disse que iria 

verificar mas que nada impedia a compra do terreno por construtoras. Que o bairro está 

sofrendo uma avalanche de intervenções novas. Que recebeu um e-mail da diretoria da Escola 

Municipal Joaquim Nabuco, onde ela perguntava se havia interesse da AMAB em ter junto à 

escola um representante para o Conselho Escola Comunidade – CEC, e que havia pensado na 

secretária Elisa Fontes, posto a mesma ter tido sua vida profissional voltada para o ensino, 

perguntada se aceitava, foi indicada por unanimidade dos presentes e aceitou. Regina também 

orientou uma nova moradora de Botafogo sob a suposta Subenfiteuse Silva Porto, que ela não 

pagasse o pedido pelos supostos subenfiteutas e que colocasse nas mãos de um advogado o 

pedido ao juiz para fazer o pagamento em juízo, pois a ação movida pela AMAB da qual não 

cabe mais recurso do Tribunal do Rio, ainda  está aguardando se será aceita no Supremo 

Tribunal de Justiça. O Diretor de Urbanismo Sergio Bahia indicou a moradora o nome de uma 

advogada  que fez a ação de depósito em juízo para a sua irmã e havia conseguido êxito. 

Retomando Regina lembrou da obrigatoriedade de todo cidadão ter a carteirinha de 

identificação do SUS, bastando para isso ir a um posto de saúde, munido de documento de 

identificação, CPF e comprovante de residência para habilitar a sua e, nos casos onde hajam 

menores, a certidão de nascimento. Novamente o Diretor Sergio Bahia colocou sobre o Projeto 

“Da Rua à Cidade” na rua onde mora, que aproveitou uma reunião de condôminos e convidou 

os síndicos das cercanias para que ouvissem a proposta, que consiste basicamente na relação 

de laços comunitários e de vizinhança, mostrando que juntos todos teriam um poder maior de 

cobrança aos órgãos do poder público. Disse que os encontros já começam a surtiu efeito, pois 

os moradores já começaram a apresentar seus pleitos na área de limpeza urbana e também da 

pavimentação das calçadas e do leito carroçável. Que esteve semana passada numa palestra 

sobre Educação Ambiental promovida pelos técnicos da COMLURB. Que achou interessante 

algumas iniciativas  para cuidar do lixo nas comunidades, entretanto na área do coleta seletiva 

a situação é sofrível, pois a COMLURB recolhe o lixo reciclado pelos moradores do bairro e 



depois volta a misturar tudo fazendo com que seja nula a ação de separar para reciclar feita 

pelos moradores. Regina gostaria de saber como a Prefeitura apresentará o Rio de Janeiro às 

delegações da Conferência  RIO+20  quando for falar sobre a questão do lixo uma vez que no 

Rio apenas 1% do seu lixo é reciclado. Ou seja, na cidade onde a coleta seletiva é tida como 

umas das piores do mundo. E como último informe passou à associada Suli Oswaldina a 

informação de que a CET RIO havia aprovado o pedido de instalação de um sinal de trânsito na 

esquina da Praia de Botafogo com a Rua São Clemente.   

 

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, secretária, lavrada e assinada, 

juntamente com a Presidente, Regina Chiaradia. 

Elisa Fontes 
Secretária 
 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


