
ATAS DAS REUNIÕES 

02/09/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às vinte horas, 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 da reunião informando aos moradores sobre as questões relativas à implantação 

do BRS na Rua São Clemente. Explicou que as únicas reclamações que tem recebido são 

enviadas por pais de alunos de colégios situados nessa rua que não se conformam com o fato 

de não poderem mais parar na porta dos colégios ou de moradores que reclamam que após a 

implantação do BRS, as ruas transversais (Dona Mariana,  Sorocaba, Matriz, Martins Ferreira, 

Conde de Irajá e Rua Humaitá) estão mais cheias de carros, pois houve necessidade de serem 

criadas novas áreas de embarque e desembarque nessas vias transversais para atender aos 

colégios devido ao fato de não poderem mais parar na Rua São Clemente. Um caso específico 

é o da Rua Sorocaba, onde um morador não se conforma que a rua tenha sido dividida ao meio 

(no trecho entre as Ruas Voluntários da Pátria e São Clemente), para poder dar vazão a saída e 

entrada dos alunos do Colégio Liessim. Após a questão do BRS, Regina falou sobre a questão 

do equívoco que envolveu a questão a Subenfiteuse Silva Porto. O nosso advogado Luiz Paulo 

Viveiros de Castro recebeu uma informação de seu escritório quando estava na rua e, ao invés 

de esperar para checar sua veracidade, a transmitiu a Regina por telefone. Regina disse que se 

sentir muito envergonhada e constrangida por ter passado a informação do advogado e depois 

ter que se retratar. Disse que de agora em diante, ela mesma vai acompanhar a ação no STJ. 

 

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 

 


