
ATAS DAS REUNIÕES 

06/05/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos seis dias do mês de maio 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 a reunião falando sobre a implantação do projeto de corredores exclusivos para 

ônibus chamados de BRS nas ruas São Clemente e Voluntários da Pátria. Os presentes 

levantaram várias dúvidas sobre essa implantação e ficou decidido que iríamos convidar um 

representante da CET-Rio para comparecer em nossa próxima reunião para tirar as dúvidas 

dos moradores e associados. Regina apresentou aos presentes a minuta da ação judicial 

elaborada pelo advogado Guilherme Mendonça, para que a AMAB entre com as 

representações nos Ministérios Públicos, estadual e federal contra a implantação de uma 

Roda-Gigante na Enseada de Botafogo. Nosso Diretor de Urbanismo, Sergio Bahia também 

ajudou na elaboração do documento fazendo ilustrações gráficas da Roda-Gigante interferindo 

na paisagem. Passando para o outro ponto de pauta, o Diretor Sergio Bahia apresentou aos 

associados amigos presentes o projeto do arquiteto Rodrigo Azevedo de requalificação da 

Cobal Botafogo/Humaitá. Sergio falou de nossa visita ao local, acompanhados pelo arquiteto 

para dirimir as dúvidas. Sergio também explicou toda a preocupação da AMAB com a questão 

do tombamento da área, uma vez que a AMAB é conhecida pela sua luta pela preservação dos 

bens tombados. Explicou que a AMAB apóia a requalificação e restauração da área sem perder 

a sua característica de mercado com boxes. Que o local não pode, de maneira nenhuma, se 

transformar num shopping. Também é importante ficar claro qual será o impacto no transito 

do novo acesso da garagem. Exposto tudo isso ficou decidido que a AMAB fará o ofício de 

apoio ao projeto, solicitados pelo arquiteto autor, mas com essas ressalvas. Regina retomou a 

palavra para dar o informe de que o comando do 2º BPM foi mudado, tendo à frente do 

Batalhão agora, o Coronel Lima (98596-8043 / 2332-1527). O novo comandante se mostrou 

muito solícito e interessado em atender, dentro de suas limitações, as demandas da AMAB. 

 

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 

 


