
ATAS DAS REUNIÕES 

 

02/07/2013 

    Aos dois dias do mês de julho 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 por sua Presidente, 

Regina Chiaradia e secretariada pela 1ª Secretária, Elisa Fontes. 

 

A AMAB recebeu a visita da moradora Adilza Nader, moradora que havia mudado do bairro e 

retornou que veio reclamar do barulho produzido pela Escola Britânica, na Rua Real Grandeza; 

disse ser insuportável a saída dos alunos e os megafones para chamá-los, disse ainda que as 

arbitrariedades que imperam na escola são um absurdo, que os carros que vão à busca dos 

alunos sobem nas calçadas, impedindo que as pessoas passem e com isso tenham que usar a 

pista de rolamento. Regina falou-lhe que, já esteve com a diretoria da escola, a fim de pedir 

que adequassem o estacionamento, mas que, ao invés de apresentar uma proposta de 

atuação, a diretora, na época, pediu-lhe ajuda, pois disse que os pais dos alunos não 

costumam atender as recomendações da escola em relação ao estacionamento irregular na 

porta do estabelecimento. Disse ainda que, o Batalhão de Polícia Militar que, está instalado na 

mesma rua cansou de intervir e não lograr êxito, bem como a Guarda Municipal. Que a 

reclamação não são só dela, que o associado Licínio Machado também reclamou do referido 

problema, mas que acha que a causa é vã, pois a elite que ali estuda não costuma obedecer 

regras. Também recebemos o novo morador de Botafogo de nome Adilson Cunha que veio 

saber sobre a Subenfiteuse Silva Porto; Regina orientou-o a procurar a advogada Silvia Barbosa 

que atua nessa parte de registro dos imóveis para que ele fizesse o pagamento da suposta 

subenfiteuse em juízo. Explicou que muitos já haviam usado esse recurso e obtido êxito. 

Regina informou que recebeu três sugestões de manifestações: uma para a subenfiteuse, 

outra contrária à venda de parte do terreno do 2º BPM e outra sobre a Rota 2 do Aeroporto 

Santos Dumont. Em consonância com os presentes decidiu-se que não haverá manifestações. 

Em relação à subenfiteuse acha que deveríamos fazer pressão no Superior Tribunal de Justiça - 

STJ, onde encontrasse agora o recurso, enviando e-mails ao ministro relator do processo. O 

ministro relator é o Marco Buzzi e o seu e-mail é: gab.min.marcobuzzi@stj.jus.br. Que 

deveríamos questioná-lo quanto à demora no julgamento do mérito da liminar concedida por 

ele e da importância que esse caso tem para toda a população de um bairro inteiro. Em 

relação à venda de parte do terreno do 2º BPM, nada poderia ser feito uma vez que a venda já 

foi concretizada e o dinheiro, inclusive, já foi pago. Em relação à Rota 02, poderíamos ter a 

mesma atuação que faremos no STJ, ou seja, também enviar muitos e-mails para o juiz federal 

que concedeu liminar à INFRAERO, permitindo que as regras determinadas pelo INEA não 

fossem adotadas e com isso continuasse esse barulho absurdo sobre as nossas cabeças. O juiz 

federal que concedeu a liminar contra o INEA se chama Marcello Enes Figueira e o seu e-mail 

é: 18vf@jfrj.jus.br . Em relação à rota 02 ficou decidido também que tentaremos marcar uma 

reunião com o representante técnico do INEA, Carlos Fontelles, para saber quais outras 

medidas poderiam ser tomadas. O visitante Adilson Cunha questionou também o semáforo 



existente na Rua General Polidoro, em frente ao portão principal do Cemitério de São João 

Batista e ao Supermercado Prezunic, que o mesmo não ajuda o trânsito e sim atrapalha. O 

associado Ubiratan Barbosa e o vice-presidente João Carlos Teixeira Soares informaram que o 

semáforo tem botoeira e assim ele funciona. A Diretora de Divulgação e Relações Públicas 

Elizabeth Villaça tornou a reclamar sobre o aumento de ambulantes no bairro, sobre as 

calçadas interditadas por inúmeros e imensos vasos de plantas em frente aos prédios e sobre 

as caçambas das obras. Essa quantidade de coisas atrapalha a boa circulação, cerceando o 

pedestre em seu ir e vir no espaço físico das calçadas. Regina disse que têm enviado à 

Subprefeitura da Zona Sul as fotos feitas e, que agora pediu também uma agenda com o 

subprefeito para falar objetivamente sobre esse assunto. O associado Ubiratan Barbosa 

reclamou da falta de lixeiras verdes e vermelhas ao longo da Rua Voluntários da Pátria. Regina 

colocou que está pensando em formar uma comissão sobre a ocupação desordenada das 

calçadas e a sua má conservação, que ao longo de toda a extensão em que houve o RIO 

CIDADE, as referidas calçadas estão em péssimo estado. O vice-presidente João Carlos 

reforçou sua ideia de que, o que precisamos é de planejamento para o bairro. Que se planeje o 

bairro para os próximos cinquenta anos com relação à infra estrutura, como rede de esgoto, 

água, luz, gás, telefonia, TV à cabo, etc.; para que as calçadas não sejam sempre quebradas e, 

com isso se transformem em uma colcha de retalhos, onde cada um faz a calçada que mais lhe 

convém, não se importando com a acessibilidade. Regina aproveitou para informar que no 

próximo dia 16/07 haverá Audiência Pública sobre a nova legislação de Uso e Ocupação do 

Solo, às 9:30 horas, no auditório do Clube do Servidor na Rua Ulisses Guimarães, sem número - 

próximo à estação de metrô Estácio. Ao final da reunião recebemos o morador de Botafogo, 

Luis Borguetti, apavorado com o barulho dos aviões e da ROTA 2, que mora na Rua Marquês 

de Olinda e que não aguenta mais e, que se não conseguirmos reverter o processo ROTA 2, ele 

terá que se desfazer do apartamento onde mora desde a sua infância. Regina disse-lhe que já 

havia se pronunciado sobre esse assunto mas, que iria  marcar uma reunião com os técnicos 

do INEA e ver se conseguia ajuda para derrubar a liminar. 

 

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 a Presidente, Regina Chiaradia. 

Elisa Fontes 
1ª Secretária 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


