
ATAS DAS REUNIÕES 

03/09/2013 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos três dias do mês de setembro 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 pela 1ª Secretária, Elisa Fontes. 

 

Regina fez um esclarecimento geral sobre a subenfiteuse Silva Porto, de como estava o 

andamento da mesma em Brasília e seus desdobramentos aqui no Rio de Janeiro, quanto aos 

registros dos imóveis no 3º RGI. Indicou, como sempre faz, a advogada Dra. Sílvia Barbosa, 

para que os novos moradores pudessem registrar seus imóveis e efetuar o depósito em juízo. 

Passou para o segundo ponto de pauta que é sobre a Rota 02 do Aeroporto Santos Dumont. 

Sobre esse ponto, informou que havia feito uma solicitação de agenda com o Diretor de 

Fiscalização do INEA, Carlos Fontelles, que respondeu agendar a reunião com a AMAB para 

daqui a uns 15 dias. Regina avisará a todos que estiverem interessados em comparecer junto 

com a AMAB. Regina também falou que o associado e advogado Felipe Souto de Castro Longo 

achou temerário enviarmos e-mails para o juiz que está com a liminar da Rota 02 para ser 

julgada. Sugere que esperemos a postura do INEA sobre o assunto e, aí sim tomássemos a 

atitude adequada, após ouvirmos o referido órgão. Disse também que esteve junto com o 

Diretor Social e Cultural, Geraldo de Oliveira Dias e com o associado Licínio Machado Rogério, 

em reunião com o presidente da CEDAE, Wagner Victer, cobrando posicionamento sobre a 

balneabilidade da Praia de Botafogo que recebe esgoto in-natura das favelas do entorno, tais 

como: Sta. Marta, Tabajara (lado Botafogo) e Morro Azul e que, esse esgoto é escoado das 

favelas pela canalização de águas pluviais, e que por isso, gostaria que a CEDAE propusesse um 

plano para erradicar de vez os poluentes da referida praia e Enseada. Que ouviu do presidente 

da CEDAE a promessa de que, por ele, a Praia de Botafogo e a Enseada estariam no projeto 

SENA LIMPA 2. Projeto da Secretária Estadual de Meio Ambiente que promove a despoluição 

das praias da cidade. Regina enviou então um e-mail para o Secretário Estadual do Ambiente, 

Carlos Minc, solicitando ao mesmo apoio para que a Praia de Botafogo fosse incluída no 

projeto. O Secretário respondeu que, por ele, Botafogo já estava contemplada no projeto 

SENA LIMPA 2, mas que os outros 9 órgãos que fazem parte do projeto terão que fazer um 

diagnóstico conjunto e ver se as ações possíveis trarão a balneabilidade em 2 anos, que é o 

critério fundamental para que uma praia entre no projeto SENA LIMPA. Regina informou que 

continuará cobrando dos mesmos e lutando pela despoluição de nossa praia.  Regina informou 

ainda que, juntamente com a Diretora de Relações Públicas, Elizabeth Villaça, terão uma 

reunião com o Secretário Especial de Ordem Pública, Alex Costa, no dia 05/09/2013, às 15 

horas, para tratarem da questão do aumento de ambulantes pelas principais ruas de Botafogo, 

em especial, a Rua Voluntários da Pátria e a Praia de Botafogo. A presidente avisou que enviou 

e-mails aos associados da AMAB para que enviassem quais ruas internas precisavam de 

recapeamento asfáltico, posto que o Secretário Municipal de Conservação, Marcos Bechior, 

havia dito que após o término da Jornada Mundial da Juventude, ele iria começar o 

recapeamento das ruas que precisassem do serviço em Botafogo. E que os moradores não só 



citaram ruas como também os bueiros sem nivelamento. A presidente afirmou que viu com 

grande satisfação o afastamento do Provedor da Santa Casa de Misericórdia, Dahas Zarur, que 

passou às mãos do advogado e jornalista Luiz Fernando Mendes de Almeida, que responderá 

pela instituição enquanto durar o inquérito. A AMAB espera que o mesmo, como vem sendo 

veiculado na grande mídia, anule todas as vendas de imóveis feitas à partir de 2008. Espera 

que com essa medida seja anulada também a venda de uma grande área de Botafogo, 

pertencente à Santa Casa para a Construtora Odebrecht. E que finalmente, a Prefeitura irá 

fazer a licitação dos cemitérios do Rio, sob os auspícios da Santa Casa. 

 

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

segue por mim Elisa Fontes, lavrada e assinada, juntamente com a presidente Regina 

Chiaradia. 

Elisa Fontes 
1ª Secretária 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


