
ATAS DAS REUNIÕES 

07/12/2006 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos sete dias do mês de dezembro de 2006 , às vinte horas e trinta minutos, em sua sede 

provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, Botafogo, teve início a 

Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida por 

sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo 1 o Secretário, Alcyr Nordi. Regina iniciou 

a reunião passando imediatamente a palavra ao Diretor de Finanças, César Nordi, que, 

retomando o assunto que lhe vem preocupando há muitos meses, falou da grave situação 

financeira porque passa a AMAB em função da alta taxa de inadimplentes. César apresentou a 

proposta de que suspendêssemos, mesmo que temporariamente, o jornal e o site. Regina 

retrucou que, se a situação havia chegado a esse estágio, que era melhor optarmos pelo 

encerramento das atividades da Associação. O tema pela sua relevância se tornou o único 

ponto de pauta discutido. Outros diretores apresentaram também as suas propostas e 

encaminhamentos.  

Como não se chegou a um consenso, decidiu-se que toda a diretoria iria se ocupar de 

encontrar uma saída para a situação financeira da AMAB e que por ora iríamos tão somente 

publicar no último Manequinho do ano o Demonstrativo Financeiro referente a 2006 e uma 

carta falando do problema, com o objetivo de sensibilizarmos os associados e, principalmente, 

os inadimplentes. Ficou decidido, também, que aguardaríamos os resultados práticos da carta 

publicada no "Manequinho" e que retomaríamos ao problema apenas após as férias, nos 

dando dessa forma, um tempo maior para encontramos uma solução, uma vez que nenhum 

diretor gostaria de ver a AMAB fechada. E como mais nenhum assunto foi tratado, foi 

encerrada a Reunião, às 22 horas, cuja presente Ata segue por mim, Alcyr Nordi, 1° Secretário, 

lavrada e assinada, juntamente com a presidente, Regina Chiaradia. 
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