
ATAS DAS REUNIÕES 

05/07/2011 

    Aos cinco dias do mês de julho 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 Reunião 

Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida pelo Vice-

presidente, João Carlos Teixeira Soares e secretariada pela 1ª Secretária, Elisa Fontes. 

 

Elisa apresentou aos participantes a representante da concessionária LIGHT, Fernanda 

Mayrink, Coordenadora das Áreas de Atendimento às Comunidades que veio falar sobre o 

Projeto “Recicla”. Fernanda começou dizendo que “Esta ação só tem como dar certo nas áreas 

consideradas de risco já pacificadas com parcerias público privadas e com convergência do 

Poder Público, por isso a escolha da comunidade Santa Marta, por ser uma área grande e cheia 

de “gatos” com alto risco de colapso. Nessa comunidade a atuação será plena na tentativa de 

um bom relacionamento entre a empresa e os moradores”. Disse também que as perdas serão 

divididas na coletividade que agora terá responsabilidade com o pagamento de suas contas. 

Que o projeto visa à eficiência energética e a auto estima dos  mesmos, agora sem ter que 

conviver diariamente com homens armados. Fernanda Mayrink percebeu que a comunidade 

convive muito com o lixo. “É muito lixo largado nos becos e vielas”. E daí surgiu a ideia do 

projeto que já é sucesso no Ceará e com isso a implantação do mesmo nos bairros de Botafogo 

e Humaitá, a priori. Seria a troca do lixo reciclável por um bônus na conta de luz de cada 

morador. Tantos quilos de lixo seriam tantos reais a menos na conta do proprietário, e com a 

possibilidade da população do entorno também participar pelo mesmo esquema, ou ainda, 

doar seu bônus para uma creche, uma escola, uma igreja. Só não há a possibilidade de haver a 

troca para bares, restaurantes e lojas. Que o projeto iniciar-se-á em agosto com o apoio da 

COMLURB e da SECONSERVA, órgãos da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, mas que é 

fundamental o apoio da comunidade, até por ser uma ação simples, SAÚDE E MEIO AMBIENTE, 

a de recolher o lixo e trazê-lo para o ponto de coleta. Que haverá primeiramente 2 (dois) 

ECOPONTOS: Um no CRAS e o outro provavelmente dentro da comunidade. Que instalarão 

ECOBAGs para recolher todo o lixo que será pesado na frente do morador. Dessa forma 

espera-se uma grande campanha para unir o asfalto ao morador da favela. Fernanda concluiu 

dizendo que pensam também em instalar pontos móveis, mas que ainda não está acertado. 

Que conta com a AMAB para divulgar o projeto e que quando iniciar a própria Light o  colocará 

na mídia. Dando continuidade o vice-presidente, João Carlos, colocou da contribuição da 

AMAB e que todos visam a melhor qualidade de vida para a população. Recebemos o visitante 

Renato e a esposa Francine que moram na Rua Hans Staden, reclamando que os fundos de seu 

condomínio dão para a Rua Visconde de Caravelas onde tem um bar chamado “BOTECO DU 

CARVALHO”, onde há shows ao vivo todos os dias e com uma quantidade enorme de pessoas e 

que o barulho é ensurdecedor, que já fez contato com o proprietário que disse que o povo é 

barulhento mesmo, já fechou as janelas para não incomodar. O Sr. Renato relatou que já fez 

queixa à prefeitura com relação ao barulho e que a resposta dada é de que o barulho não 

excede os parâmetros inseridos na lei, que já chamou por diversas vezes a PM, mas que nada 

adiantou. Sendo assim ele aventou a possibilidade do bar ter alvará para funcionar como casa 



de show ou ainda funcionar sem proteção acústica. O vice-presidente João orientou-o a 

procurar a IV R.A. a fim de reclamar sobre o incidente e a 1ª Secretária Elisa disse achar melhor 

enviar um e-mail ao Subprefeito da Zona Sul, Bruno Ramos. O Sr. Renato agradeceu e disse 

que terá uma reunião nesta quinta-feira no condomínio e passará as orientações recebidas na 

AMAB. O vice-presidente João Carlos aproveitou e convocou a todos para estarem no domingo 

dia 10 de julho, às 11 horas, na Praça Santos Dumont, na Gávea, na manifestação a favor da 

Linha 4 do Metrô independente e da Estação da Gávea se dar em dois níveis. 

 

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 o Vice-presidente, João Carlos T. Soares. 
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