
ATAS DAS REUNIÕES 

17/08/2006 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos dezessete dias do mês de agosto 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 1o Secretário, Alcyr Nordi. Regina iniciou 

a reunião lamentando, profundamente, a baixa freqüência de associados nas últimas reuniões, 

fato que enfraquece sobremaneira as discussões sobre os problemas do bairro. Pretende fazer 

pesquisa para identificar se a pouca freqüência está ligada aos dias, local ou horário das 

reuniões. A seguir prestou os seguintes informes: 

1º) Conselho Comunitário de Segurança: Hoje, 17 de agosto, a AMAB tomou posse da Diretoria 

de Assuntos Comunitários no Conselho Comunitário da Segurança do 2º BPM, no Hotel Novo 

Mundo. O Conselho é composto por representantes de cada Associação de Moradores da área 

de atuação do 2º Batalhão, em Botafogo; 

2º) Plano Diretor da Cidade: Também hoje, 17 de agosto, a presidente da AMAB, nesse caso 

representando a FAM-RIO, da qual é Diretora de Meio Ambiente e Urbanismo, esteve presente 

na Reunião do Conselho de Política Urbana - COMPUR, onde foi apresentado o novo 

substitutivo do Plano Diretor (lei maior que determina todo o ordenamento da Cidade), que foi 

enviado pelo Executivo para a Câmara dos Vereadores e deverá ser aprovado até meados do 

mês de outubro; 

3º) Jogos Pan-Americanos: Está preocupada com a proximidade dos jogos Pan-americanos, 

uma vez que de concreto, nada foi feito ou criado, nas áreas de infra-estrutura e transportes 

de massa para facilitar a vida dos cidadãos comuns da Cidade, que terão que continuar sua 

vida, apesar dos transtornos que, com certeza, os jogos ocasionarão. Todas as melhorias e 

obras priorizaram futuras privatizações de espaços públicos, restando a população da Cidade, 

apenas uma enorme dívida pública a ser paga; 

4º) Enfiteuse Silva Porto: Desde o dia 17 de maio, data em que a audiência marcada foi 

suspensa, não mais apareceu na Internet a atualização correta do processo, de forma que não 

está sendo possível acompanhar o seu andamento. A AMAB está convocando os interessados 

na Ação Civil Pública, a comparecerem na próxima reunião, a fim de participarem da 

organização da futura manifestação que se dará na porta do Foro, onde será exibida faixa com 

dizeres alusivos à morosidade no julgamento da ação por parte da Juíza Daniela Brandão, 

titular da 38ª Vara Civil, com quem está o processo, em dia e horário a serem definidos na 

reunião; 

5º) Próxima Reunião: Devido ao feriado de 7 de setembro, a próxima reunião da AMAB será no 

dia 21/09/06. 

 

Seguindo a reunião, a associada Maria Beatriz usou da palavra para registrar sua insatisfação 

com as constantes obras da CEG na esquina das Ruas Voluntários da Pátria com Sorocaba, 



onde existe sempre forte cheiro de gás. Maria Beatriz também pediu ajuda em relação a um 

morador de seu prédio, que cria dezenas de gatos no interior de seu apartamento, e que, 

devido ao desleixo do proprietário em questão, exala enorme mau cheiro, provoca grande 

sujeira e, como conseqüência disso, atrai incalculável quantidade de baratas. Para este último 

fato, a AMAB recomendou que ela procurasse um Escritório Modelo que trabalhe junto ao 

Juizado de Pequenas Causas, onde ela deveria encontrar solução para o problema. E como 

mais nenhum assunto foi tratado, foi encerrada a Reunião, às 22 horas, cuja presente Ata 

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

Regina Chiaradia. 

Alcyr Nordi 
1º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


