
ATAS DAS REUNIÕES 

21/08/2007 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos vinte e um  dias do mês de agosto de 2007, às vinte horas, 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 1o Secretário Alcyr  Nordi.  Inicialmente a 

Presidente usou da palavra para falar sobre: 

1º) Manifestação prevista em prol da Praça Nelson Mandela: conforme previsto, houve 

reunião ontem, na Igreja da Matriz, para prosseguimento do assunto: informado que todas as 

providências iniciais para a obtenção do material necessário de apoio (barraca, cadeiras, som, 

faixas) já foram tomadas; estabeleceu-se  que  a manifestação seria apenas nos dias 28, 29 e 

30/08/07, tendo em vista o pequeno número de associados que estão se apresentando para 

ajudar na organização da manifestação; decidiu-se enviar um ofício ao Governador pedindo 

audiência para se discutir o caso da Praça,  anexando os abaixo-assinados já conseguidos 

(cerca de 2.000); deliberou-se, também, sobre a confecção das camisetas a serem vestidas na 

manifestação. Prosseguindo a reunião, Regina leu o panfleto conclamando a participação da 

população do bairro. Pelas discussões sobre o assunto, acha que terá que enfatizar nos 

panfletos para a população que no projeto da Praça tem 5 quiosques do tipo existente na 

Lagoa Rodrigo de Freitas, segurança, atividades comerciais e, portanto, sustentação financeira, 

de forma que ela não ficará entregue a mendigos e assaltantes.  Para a manifestação, surgiu a 

idéia de fazer também murais para a fixar reportagens de jornais sobre a praça e o canteiro de 

obras do Metrô, bem como a de ampliar o folder original da Praça feito pela Prefeitura.  Regina 

apresentou 5 frases a serem exibidas nas faixas sobre a Praça e mais uma sobre a Subenfiteuse 

Silva Porto. Informou que saiu no Jornal do Brasil, do dia 20 de agosto, na coluna da Hildegard 

Angel, matéria sobre a Praça dizendo que Botafogo - referindo-se ao canteiro de obras do 

Metrô - ganhou uma feirinha de causar inveja às piores da cidade. O associado Regis 

aproveitou para dar os informes sobre as camisetas: o prazo para entrega seria de 3 dias após 

a encomenda e os preços seriam: Camisetas brancas: com uma impressão, R$ 4,50; com duas, 

R$5,10: Coloridas: com uma impressão R$ 6,00; com duas R$6,60. Ficou decidido encomendar-

se 50 camisetas brancas com duas impressões, sendo o custo reembolsado pelo associado que 

se interessar em adquiri-la. Fechando o assunto, ficou estabelecida reunião no dia 27/08/07, 

às 20 horas, na Igreja da Matriz, para finalizar os entendimentos sobre a manifestação. 

2º) Programa sobre Botafogo: a Vereadora Andréa Gouvêa Vieira confirmou pedido de 

colaboração da AMAB para ajuda-la a fazer seu programa sobre o bairro de Botafogo, no qual 

seriam destacados os pontos bons e ruins. 

3º) Construções em Botafogo: a RJZ está anunciando no “Manequinho” porque tem acordo 

com a AMAB para preservar os bens tombados na antiga Casa de Saúde Dr. Eiras. 

Prosseguindo a reunião, o associado Sayão, informou que várias casas comerciais da Rua 

Voluntários da Pátria, próximas a esquina da Rua Sorocaba foram assaltadas. Os proprietários 

não registraram queixa na Delegacia porque em situação anterior semelhante, a polícia fechou 

as portas dos estabelecimentos comerciais para investigação e alguns policiais chegaram a 

pedir almoço aos proprietários. Regina estranhou porque os proprietários não se juntaram 



para registrarem as queixas. Disse ainda que qualquer providência a ser tomada por parte da 

AMAB tem que ser baseada na queixa registrada na Delegacia.  

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 22 horas, cuja 

presente Ata segue por mim, Alcyr Nordi, 1º Secretário, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, Regina Chiaradia. 
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