
ATAS DAS REUNIÕES 

 

21/05/2013 

   Aos vinte e um dias do mês de maio 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 e secretariada 

por sua Presidente, Regina Chiaradia.   

 

Regina abriu a reunião informando aos presentes que juntamente com o Diretor de Finanças, 

César Nordi, estiveram com o sub prefeito da Zona Sul, Bruno Ramos, vistoriando a Praça Jóia 

Valansi na Rua Muniz Barreto, onde muitos síndicos da área também estiveram presentes. Os 

moradores fizeram suas reivindicações para o local, dentre elas a reforma da quadra de 

futebol, corrigindo a falha na rede de drenagem e também a falha na iluminação pública que 

se encontra muito deficiente. Os moradores também solicitaram maior atenção da Guarda 

Municipal, pois a área se encontra repleta de mendigos que impedem a população de usufruir 

do local. Pediram também a instalação de uma ATI – Academia da Terceira Idade. Depois 

dessas informações se passou para o ponto de pauta: Rota 02 do Aeroporto Santos Dumont. 

Depois de muitos apresentarem suas sugestões, ficou decidido que vamos continuar tentando 

uma nova audiência no INEA para tratar do assunto com o Secretário do Ambiente, Carlos 

Minc. Vamos também iniciar a campanha das cartas aos jornais para pressionar por uma nova 

matéria nos jornais de grande circulação. Regina explicou aos presentes a dificuldade que está 

atravessando o jornal da associação, O Manequinho. Explicou que se não conseguirem um 

patrocinador, talvez tenham que fechar o jornalzinho, uma vez que a AMAB não tem verba 

suficiente para mantê-lo. A ideia é procurar grandes empresas sediadas em Botafogo e solicitar 

patrocínio via Lei Rouanet ou qualquer outra forma de incentivo. Passando a pauta Eleições 

2013, Regina confirmou que as eleições para a nova direção da AMAB acontecerá no próximo 

dia 18 de junho, às partir das 18 horas, naquela mesma sala do Colégio Santo Inácio. Em 

relação à pauta do fechamento da Escola México, a 1ª Secretária, Elisa Fontes, está tentando 

organizar alguma resistência, mas ainda não há nada resolvido. Regina trouxe aos presentes a 

questão do aumento do número de ambulantes no bairro de Botafogo. Embora não estivesse 

presente, a Diretora de Divulgação, Elizabeth Villaça, vem se manifestando quase que 

diariamente por e-mail  sobre a necessidade de discutirmos a questão da apropriação dos 

espaços públicos de Botafogo por um grande grupo de camelôs. Beth tem fotografado essa 

invasão que cresce a cada dia. Esquinas como a das ruas Dezenove de Fevereiro e Mariana 

estão repletas de camelôs impedindo a boa circulação dos pedestres. Ficou acertado que a 

AMAB vai discutir o tema invasão de camelôs com os representantes da prefeitura. Sobre a 

pauta das ações prioritárias da AMAB para a próxima gestão. Ficou acertado que vamos enviar 

a relação feita pela AMAB para os moradores cadastrados para que os mesmo escolham as 

que devem ser tratadas numa lista de prioridades. As ações a serem escolhidas são: 

 



1. Limpeza urbana (descarte indevido, coleta seletiva, campanhas educativas – parceria 

COMLURB) 

2. Calçadas: questões de acessibilidade (padronização, respeito aos critérios técnicos, 

interferência com arborização, manutenção, ocupação do espaço público), patrimônio (lajes 

de granito preservadas), novos empreendimentos (diálogo prefeitura & construtoras); 

3. Fechamento de varandas (reuniões informativas – parceria SMU); 

4. Enseada de Botafogo (despoluição e requalificação da área); 

5. Praia de Botafogo (melhorias dos canteiros e iluminação, requalificação da área); 

6. Infraestrutura sanitária do bairro (esgotamento sanitário e pluvial, rede de abastecimento 

de água – situação atual frente ao crescimento do bairro – parceria CEDAE, Rio Águas e SMU); 

7. Praças e espaços de lazer (levantamento das atuais condições dos espaços públicos 

existentes dessa natureza, levantamento de demandas, propostas ); 

8. Inventário de arborização (identificação de exemplares ameaçados, proposta de 

substituição e arborização de novas áreas); 

9. Estação São João do Metrô; e 

10. Criar páginas em Redes Sociais. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 22 horas, cuja 

presente Ata segue por mim, Regina Chiaradia, Presidente, lavrada e assinada. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 


