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     Aos três dias do mês de maio de 2011, 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 seu Vice Presidente, 

João Carlos Teixeira Soares e secretariada por seu Diretor de Finanças, César Nordi. 

 

Compareceram somente quatro pessoas a reunião: o Vice Presidente, João Carlos, o Diretor de 

Finanças, César Nordi, a associada Sully Oswaldina e um visitante, Alcindo Gabriel Francisco. 

Não se tendo condições de discutir a pauta prevista, foi dada a palavra ao Sr. Alcindo. O 

mesmo falou que mora em Botafogo há mais ou menos um ano e que nos localizou através o 

site, pois queria nos conhecer. Gosta muito do bairro e o acha muito bonito, porém muito 

abandonado. Citou como exemplo, que viu algumas ruas de outros bairros serem asfaltadas, 

porém não se lembra de ver o mesmo em Botafogo apesar de estar com tantas ruas 

esburacadas. A reunião transcorreu como relatos do Sr. Alcindo e intervenções do João e do 

César. O Vice Presidente João Carlos informou ao Sr. Alcindo das nossas lutas, da falta de gente 

para participar, de nossa participação em outras reuniões tais como: 2º BPM; 4ª RA; FAM-RIO; 

Metrô Linha 4; e com órgãos do Estado e da Prefeitura. Que contamos sempre com o pouco 

caso das autoridades. Nosso visitante além de se associar demonstrou vontade de participar 

das lutas, pedindo que seja sempre informado de quaisquer reuniões, principalmente as do 

metrô. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 21 horas, cuja 

presente ata segue por mim, César Nordi, Diretor de Finanças, lavrada e assinada, juntamente 

com o Vice Presidente, João Carlos Teixeira Soares. 
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