
ATAS DAS REUNIÕES 

05/06/2012 

     Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e doze, 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. 

 

A Presidente Regina abriu a reunião dizendo que estranhava a ausência dos moradores Adélia 

Zimbrão e Michel Parreira que haviam solicitado que fosse colocado na pauta da reunião de 

hoje a questão da venda do imóvel do 2º BPM; e os transtornos provocados pelo barulho da 

obra em andamento na Rua São João Batista nº 27. Regina informou que em relação à questão 

da venda do batalhão havia tido um debate ontem, dia 4, na SEAERJ e que a moradora havia 

sido convidada. Regina colocou que em relação a venda do imóvel do 2º BPM ela achava um 

absurdo, uma vez que o bairro já se encontra completamente saturado e abrir mais espaço 

para a especulação imobiliária é tudo o que o bairro não precisa. Regina também falou que 

essa venda parece mais estranha ainda, se levarmos em consideração que o governo federal 

tem derramado um enorme aporte de dinheiro no Rio de Janeiro não precisando o governo do 

estado vender patrimônio para fazer caixa. Em relação à questão do barulho da obra na Rua 

São João Batista, Regina informou que o setor de fiscalização de obras da prefeitura é bastante 

omisso com relação a isto. Que o responsável por essa fiscalização é a 2ª Gerência de 

Licenciamento e Fiscalização que fica na Rua Pinheiro Machado nº 30. Explicou ainda que eles 

demoram tanto para intervir na obra barulhenta, que muitas vezes, quando eles chegam o 

barulho já cessou. Passando para outro ponto, Regina explicou que em relação à questão da 

subenfiteuse Silva Porto vamos ter uma boa notícia em breve. Precisamos aguardar uma 

decisão do Tribunal para podermos comunicar o fato a todos. Regina informou aos presentes 

também que vai haver uma reunião com o DECEA (Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo) no dia 14/06, na torre do Aeroporto do Galeão, para falar sobre a questão do barulho 

dos helicópteros.  Por último, Regina informou que não estará presente na próxima reunião, 

dia 19/06, pois estará em viagem fora do país. Pediu, entretanto, a todos que não deixem de 

comparecer, pois o vice presidente da AMAB, João Carlos Teixeira Soares estará dirigindo a 

reunião. 

 

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, Regina Chiaradia lavrada e assinada. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 


