
ATAS DAS REUNIÕES 

19/08/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos dezenove dias do mês de agosto 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 a situação da implantação do BRS 

na Rua São Clemente. Explicou que tem recebido os e-mails dos moradores questionando a 

implantação e os tem repassado para o engenheiro da CET-RIO responsável pelo processo, 

Alberto Zeraik. Que até agora, salvo alguns questionamentos pontuais, a implantação do BRS 

parece estar sendo aprovada pelos moradores do bairro. Regina informou que, no último dia 

12 de agosto, juntamente com o Diretor de Urbanismo, Sérgio Bahia e com o associado Licinio 

Machado Rogério, estiveram na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para conversarem 

com o Subsecretário Altamirando Fernandes Moraes, sobre a ampliação da ciclovia que agora 

passa pelas ruas General Polidoro e Real Grandeza. Regina disse que a reunião foi super 

positiva, pois explicaram e mostraram todo o projeto permitindo, dessa forma, que os 

representantes da AMAB fizessem suas observações.  Em seguida, aproveitando que 

estávamos ali, solicitaram conhecer a mudança do traçado da Ciclovia Mané Garrinha e o novo 

projeto urbanístico para a área. Regina disse que, por interferência da AMAB, foi mantido o 

acesso pela frente da Churrascaria Fogo de Chão, mesmo que somente de forma opcional. Foi 

colocada a preocupação da AMAB de que a transferência do traçado para trás da churrascaria 

parecia por demais perigosas, por se tratar de local ermo. Foi garantida a associação que o 

novo projeto urbanístico resolverá esse problema, uma vez que, serão instalados 

equipamentos públicos de lazer e uma nova iluminação. Por fim, Regina falou de sua grande 

satisfação em saber que a AMAB havia sido vitoriosa em relação a ação judicial contra a 

suposta Subenfiteuse Silva Porto que estava no STJ. Em relação a essa notícia todos ficaram 

eufóricos e já se programando para uma grande festa. Regina disse que o Advogado da AMAB, 

lhe havia informado, poucas horas antes da reunião, sobre a grande vitória. Entretanto Regina 

disse que em relação à futura ação de execução da sentença, nada sabia ainda e que dependia 

de uma reunião específica com o Dr. Luiz Paulo Viveiros de Castro. 

 

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 

 


