
ATAS DAS REUNIÕES 

 

04/06/2013 

     Aos quatro dias do mês de junho 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. 

 

A presidente Regina comentou a matéria de hoje no Globo que informa que o Ministério 

Público Estadual entrou com uma representação judicial contra a Prefeitura e a Guarda 

Municipal para impedir que os órgãos do Poder Público façam a repressão contra o comércio 

ambulante. O  Vice-Presidente João Carlos Teixeira Soares disse que a cidade ficará mais suja 

do que já está, com os mendigos usando as calçadas como banheiros e, os camelôs vendendo 

de tudo e, obstruindo a passagem que é do pedestre. A AMAB recebeu a moradora Joana 

Coutinho, moradora da Rua São Clemente nº 250, queixando-se do ponto de ônibus que fica 

exatamente atrás da banca de jornal à entrada da vila do mesmo número. Disse que a 

população e, em especial, os alunos dos Colégios Santo Inácio e Liessin, usam o restante da 

calçada e, consequentemente, a entrada da vila para esperarem os ônibus, obstruindo a 

passagem dos moradores da vila. Regina disse que iria falar com o representante da CET-RIO, 

Enéas, para ver se há possibilidade de mudança do ponto. O Diretor Social e Cultural da AMAB, 

Geraldo de Oliveira Dias, reclamou da temporização do semáforo em frente ao Botafogo Praia 

Shopping, pois o tempo para a travessia do pedestre é exíguo (em torno de trinta segundos) e, 

que é imensamente perigoso para as pessoas idosas atravessar a pista naquele local, pois, a via 

é larga e, com isso a travessia torna-se perigosa,  para qualquer um. Regina relembrou que na 

próxima reunião, dia 18 de junho, será a eleição para o biênio 2013-2015 e que concorrerá 

novamente com uma chapa com a mesma composição da última diretoria. Acredita que será 

chapa única, pois no prazo determinado, ninguém retirou o edital para a formação de chapa. 

Regina afirmou ainda que, segundo o Edital publicado no Manequinho, a eleição terá início às 

18 horas e o término às 21 horas e 30 minutos e, a apuração dos votos às 22 horas. Regina 

informou que fará na próxima quinta-feira, dia 06 de junho, às 17 horas, outra vistoria junto 

com a Subprefeitura da Zona Sul, nos canteiros da Praia de Botafogo onde as calçadas 

permanecem de saibro e, na Praça Chaim Weizmann, onde os moradores do entorno haviam 

pedido a melhoria da iluminação, pois o local está sendo usado, diuturnamente, por pessoas 

consumindo drogas. Também disse que vai questionar o Subprefeito, Bruno Ramos, sobre a 

proliferação do comércio ambulante em Botafogo, em face da ação do Ministério Público em 

torno da questão. Dando continuidade disse que esteve com o pessoal da Subprefeitura e 

demais órgãos, inclusive a Secretaria de Fazenda, na Rua Sorocaba, dando continuidade ao 

processo de reorganização daquele logradouro público. Que foram recebidos por diversos 

moradores encabeçados pelos associados Marcelo Chiapparini e André Borges. Que a 

representante da 4ª Inspetoria Regional de Licenciamento e Fiscalização apresentou aos 

moradores o histórico das multas já aplicadas ao Alfa Bar, esquina desta rua com a Rua Mena 

Barreto, que insiste em colocar suas mesas e cadeiras na calçada, e que o mesmo já recebeu 



em torno de 30 multas que somadas já deve estar chegando ao valor de 40 mil reais. Que a 

Secretaria Municipal de Fazenda abrirá agora um processo para a cassação do alvará do 

referido estabelecimento. Informou ainda que os responsáveis pelo Espaço COMUNA também 

estiveram presentes e foram advertidos com relação à poluição sonora produzida pelo 

estabelecimento. Que o referido espaço é licenciado como galeria de exposição, mas na 

verdade funciona mesmo é como casa noturna com música ao vivo. Regina perguntou aos 

proprietários pela proteção acústica e ouviu deles que estão se capitalizando para fazê-la. 

Disseram que custará quinze mil reais. A pergunta que fica no ar é o porquê que uma obra da 

magnitude da que foi feita no local não previu o irrisório valor de 15 reais para a proteção 

acústica. O lugar foi notificado e o dono orientado a ajustar o alvará na prefeitura. Que 

estiveram em frente do Centro Médico Sorocaba e que puderam ver carros e táxis 

estacionando na calçada, lugar de passagem de pedestres. Que no momento da vistoria, a 

mulher de um dos médicos da clínica não aceitou os argumentos de que ali era proibido 

estacionar e quase atropelou a equipe da prefeitura e a presidente da AMAB. A mesma foi 

multada, na hora, com todas as multas previstas pelas suas infrações. O Dr. João Paulo 

Marzano, que tem consultório no Centro Médico Sorocaba e também é síndico do Centro 

Médico Richet desceu para conversar com a equipe da prefeitura. Regina contrapôs que o que 

acontecia na frente da clínica é fruto da conivência do Centro Médico com os infratores. 

Estiveram também em frente à Farmácia Cityfarma, na esquina da Sorocaba com Voluntários 

da Pátria, que usa os canteiros de plantas como depósito de caixas de papelão vazias. Foi 

combinado que a equipe vai procurar os responsáveis pela farmácia. Por último, os moradores 

informaram que o depósito de papelão no nº 597 voltou a abrir  (só que de forma discreta 

apenas com meia porta) e a encher a calçada de lixo. Para não ser pego pela fiscalização só 

abre bem cedo. Regina apresentou aos presentes uma carta que recebeu de dois moradores 

da Rua Conde de Irajá, reclamando que a Escola Sá Pereira abriu ilegalmente sua filial na Rua 

Marques, tornando insuportável agora o movimento do trânsito da rua. Pede que a AMAB 

verifique se ela cumpriu a legislação urbanística que impede, desde 1983, a instalação de 

novas escolas no bairro de Botafogo. Vários presentes à reunião reclamaram do 

estacionamento do Supermercado Mundial, na Voluntários da Pátria, que causa grandes 

transtornos ao trânsito da rua, principalmente em função de um serviço de “carreto” que é 

feito na porta do estacionamento do supermercado. Elisa comentou sobre a Escola México e 

disse haver recebido uma resposta enviada ao professor de legislação da Secretaria de 

Educação, onde ele disse ser definitiva a proposta do governo estadual de acabar com o ensino 

noturno em unidades da prefeitura e que, só uma grande mobilização popular em torno da 

escola, reverteria o quadro. Regina disse que iria agendar uma hora para ir à escola. Em 

relação às ações prioritárias da AMAB para serem implementadas pela nova gestão a ser 

eleita, Regina enviará junto com a ata a relação, para que os moradores escolham em ordem 

de prioridade quais serão realizadas. 

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

 


