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22/11/2011 

      Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e onze, às vinte horas e quinze 

minutos, 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 e secretariada pela 1ª Secretária Elisa Fontes, com a anuência do Diretor 

Financeiro César Nordi. 

 

Elisa e César participaram aos presentes que a presidente Regina Chiaradia estava 

acompanhando seu marido em uma cirurgia e o vice-presidente João Carlos Teixeira Soares 

estava acompanhando também sua esposa numa cirurgia. A pauta discorreu sobre assuntos já 

tratados já que não foram trazidos novos fatos para a discussão.  A Diretora Cultural Elizabeth 

Villaça disse haver encontrado uma senhora na rua que disse que o depósito de recicláveis na 

Rua Sorocaba continuava aberto e a sujeira exposta. E que a mesma senhora informou que o 

barulho oriundo do Dona  Marta nos finais de semana continuava, mas que só tocavam 

pagode. Elisa retrucou e disse que o baile funk, segundo a própria presidente explanou, estava 

suspenso até a colocação de proteção acústica na quadra, mas que eles tinham autorização 

para fazer outros eventos. O associado Ubiratan Barbosa questionou sobre o andamento da 

Sub Enfiteuse Silva Porto e foi respondido que o que sabíamos era o que havia sido distribuído 

pela INTERNET através da AMAB e sua presidente, mas que segundo o exposto pelo Tribunal 

de Justiça eles ainda não se conscientizaram que perderam e continuam a interpor recursos 

que são negados. O novo associado historiador e fotógrafo Aguinaldo Araújo Ramos perguntou 

sobre a ação do Metrô e a Linha 4, que as associações e o Clube de Engenharia deveriam 

propalar mais os movimentos que estão tendo em torno da questão. Que as entidades de 

classe deveriam tomar pé do assunto e haver uma grande manifestação contra, com a mídia 

presente. Explicou-se a ele que as associações, inclusive a AMAB, vem desenvolvendo um 

trabalho de “formiguinha” disseminando através de ”folders” o que acontece nas reuniões em 

que são tratados esse assunto, mas que a maioria dos presentes é de gente das associações, 

da OAB, da Câmara de Deputados e afins e que a grande população ainda não se envolveu. 

Que deveria ser traçado um meio de agrupar os dois meios de transportes de massa, o Metrô 

e o trem da Super Via, para que os usuários tivessem mais noção do que estava ocorrendo. 

César comentou que estava acontecendo muitos assaltos a pedestres na Rua Bambina e 

estranhou posto que a delegacia fica localizada nesta rua. Ubiratan questionou se a AMAB já 

tinha alguma resposta sobre a ciclovia que passa em frente a Churrascaria Fogo de Chão, ao 

que Elisa respondeu que não. A diretora Elizabeth trouxe um informe do Conselho Distrital de 

Saúde, de que a médica Dra. Alice apresentou o Hospital da Lagoa como referencial para 

internações e cirurgias, mas que não há emergência, mas que o hospital está muito bem 

aparelhado, com médicos e técnicos para os tratamentos mais diversos, que a UPA de 

Copacabana e o Posto de Saúde da Rua Tonelero têm tido uma ótima parceria com o Hospital 

e quem ganha com isso é a população. Que a média de atendimento destas unidades é de 

cerca de seis mil pacientes/ mês, e que ainda o Hospital da Lagoa é referencial para 

atendimento e cuidados da Hepatite C. 



 

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

presente ata segue por mim, Elisa Fontes, 1ª Secretária, lavrada e assinada, juntamente com o 

Diretor Financeiro, César Nordi. 

Elisa Fontes 
1ª Secretária 
 

César Nordi 
Diretor Financeiro 

 


