
ATAS DAS REUNIÕES 

23/03/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e quatorze, às vinte horas e 20 minutos, 

em sua sede provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em 

Botafogo, teve início à Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - 

AMAB, presidida e secretariada por sua Presidente, Regina Chiaradia. 

Regina abriu a reunião dando o informe sobre a festa ocorrida no ônibus da Pastoral do Menor 

que se encontra estacionada na Praia de Botafogo, em frente à Basílica da Imaculada 

Conceição. Explicou aos presentes que esteve em contato com a responsável pelo projeto na 

reunião do Conselho Comunitário de Segurança do 2º BPM e que a mesma lhe informou que 

teria sido a comemoração do aniversário de um dos menores que está freqüentando o projeto 

e que por esse motivo tinha ocorrido a comemoração com música, mas que esse não era um 

procedimento usual. Em relação à visita que os diretores da AMAB pretendiam fazer ao 

projeto, Regina explicou que por uma questão de agenda, a visita foi adiada, mas que ela e o 

Diretor de Urbanismo Sergio Bahia, tentariam fechar uma nova data. Regina informou também 

que no próximo dia 2 de abril,  será comemorado o aniversário de 1 ano do “Projeto 

Passaporte da Cidadania” e que o Padre Marcos, responsável pela Basílica da Imaculada 

Conceição, vai oferecer um coquetel no Salão Paroquial, às 19 horas e às 20 horas o Cardeal 

Dom Orani João Tempesta, vai efetuar uma benção especial nas dependências do ônibus. 

Regina e o diretor Geraldo de Oliveira Dias vão estar presentes representando a AMAB. Regina 

informou ainda, que a Casa Daros havia enviado um convite para que a AMAB se fizesse 

representar na abertura da exposição “Fabian Marcaccio Paintant Stories” no dia 28 de março, 

às 18 horas, na sede da Casa Daros, na Rua General Severiano, 159, em Botafogo. Regina 

Chiaradia informou que esteve juntamente com o Diretor de Finanças, César Nordi e a Diretora 

de Divulgação e Relações Públicas, Elizabeth Villaça Wanderley, reunidos com o Gerente do 

Departamento de Comunicação Social da empresa FURNAS, Leandro Coelho da Rosa, para 

discutirem o patrocínio de FURNAS ao jornal informativo da AMAB, O Manequinho. Ficou 

acertado então que a associação levará uma proposta de valores para que a empresa possa 

formalizar o patrocínio ao jornal da AMAB. Alguns associados solicitaram informações sobre o 

andamento do processo judicial da AMAB contra a subenfiteuse Silva Porto. Regina explicou 

que o processo estava no Superior Tribunal Justiça (STJ) em Brasília e que por esse motivo não 

sabia nada sobre o seu andamento. O associado Júlio Frigério acredita que eles façam “lobby” 

junto ao STJ para retardar o andamento da ação e que a AMAB também teria que encontrar 

uma forma de ser recebida pelo ministro responsável pela ação. Regina também falou sobre a 

ação que a AMAB pretende dar entrada na justiça contra a instalação da Roda-Gigante na 

Enseada de Botafogo. Disse que tem estado em contato com o advogado, Guilherme 

Mendonça, que se ofereceu para fazer a ação e também com a Subprefeitura da Zona Sul, na 

pessoa do subprefeito Bruno Ramos, para ser recebida e conhecer os detalhes do processo 

administrativo aberto para licenciar o equipamento. Regina não acredita que um empresário 

compraria uma Roda-Gigante de 8 milhões, se não tivesse a garantia da autoridade pública, de 

que poderia instalá-la. Finalizando a reunião, Regina afirmou que recebeu apenas 2 relações 

entregues pelos associados com os 5 principais problemas de Botafogo na opinião dos 



mesmos. Uma relação enviada pelo João Carlos Teixeira Soares e outra entregue por Jorge 

Roberto Simões Corrêa. 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22 horas, cuja ata 

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

 
 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


