
ATAS DAS REUNIÕES 

03/04/2007 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos três dias do mês de abril 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 P residente, Regina 

Chiaradia e secretariada pelo 1° Secretário Alcyr Nordi. A Presidente deu os seguintes 

informes:  

1) Subenfiteuse Silva Porto: criticou a morosidade do processo, parecendo ser premeditado 

pela Juíza, pois ela abriu vistas para os muitos advogados que estão aparecendo como novos 

defensores do Réu, reiterou o despacho de maio/06, incluiu a Sra. Lúcia Porta da Silva como Ré 

(ela já estava incluída como assistente), abriu vistas aos advogados ao mesmo tempo em que 

enviou o processo para o Ministério Público, o que parece contraditório. Por esses motivos, 

Regina enviou e-mail para a juíza criticando-a pelo descaso para com a causa, prejudicando 

cerca de 20.000 pessoas. A juíza Daniela Brandão Ferreira respondeu ao e-mail, alegando que, 

apesar de lhe serem remetidos os autos, por mais de uma vez, o Ministério Público ainda não 

apresentou suas alegações finais, o que impede o julgamento, além de que é direito 

constitucional das partes a manifestação das partes e o manejo de recursos legalmente 

previstos. Regina sugere que se continue a enviar cartas para a imprensa sobre o assunto, 

como forma a pressionar publicamente a Juíza. Disse, também, que gravou entrevista sobre a 

matéria para o "Fantástico" que ainda não foi ao ar, mas que espera que aconteça o mais 

rápido possível e que isso poderá acontecer quanto maior for a pressão feita pelos moradores 

nos órgãos de imprensa.  

2) Aniversário de Botafogo: continuam os entendimentos para que se completem em 

definitivo as parcerias para os eventos da semana de Botafogo para o programa mínimo 

estabelecido. Os eventos e as parcerias estão assim previstos: segunda-feira, 07/05/07 : 

Exposição de fotos históricas sobre o desenvolvimento do bairro Botafogo. Local: Lobby 

Unibanco Arteplex. Contato: Lili. Organização: AsEB. Entendimentos em andamento, mas ainda 

aguarda-se confirmação. Também aguarda-se a palavra final de Cláudio Henrique sobre o 

relançamento do livro Botafogo - O "patinho feio" da cidade de Cláudio Henrique, da coleção 

Cantos do Rio; terça-feira, 08/05/07: Encontro de Corais de Botafogo. Local: Átrium do Centro 

Empresarial Mourisco. Contato: Áurea. Organização: AsEB/AMAB. Entendimentos também em 

andamento; quarta-feira, 09/05/07: Palestra do Prof. Milton Teixeira sobre a história do Bairro 

. Local: Auditório do Colégio Santo Inácio. Contato: Reitor. Organização: AMAB . 

Entendimentos adiantados mas ainda falta marcar o horário; quinta-feira, 10/05/07 : Show 

musical com Valter Alfaiate e outras pratas da casa. Local: Pólo Gastronômico. Contato: Suzi. 

Organização: Pólo Gastronômico de Botafogo. Todos os entendimentos estão em andamento e 

de forma muito positiva; sexta-feira, 11/05/07 : Apresentação da Orquestra Sinfônica do Corpo 

de Bombeiros e Coral Encontro de Casais com Cristo tendo como solista Elba Ramalho na 

apresentação do hino do Papa Bento XVI. Local: Basílica Imaculada Conceição. Contato: Padre 

Marcos. Organização: AsEB/AMAB. Todos os entendimentos foram concluídos positivamente. 

Sábado, 12/05/07 : Missa solene pelo aniversário do bairro celebrada por dom Eusédio na 

Igreja da Matriz de São João Batista da Lagoa, na Voluntários da Pátria. Local: Igreja da Matriz. 



Contato e Organização: GPS. O Pólo Gastronômico doará o bolo que será servido após a missa. 

Todos os entendimentos foram concretizados positivamente; Domingo, 13/05/07 : Concerto 

na Enseada de Botafogo. Local: enseada de Botafogo. Contato e Organização: Gaetano - 

Agência Rio 360. Apresentação da "Sinfonia do Rio" do Maestro Wagner Tiso com a Orquestra 

Sinfônica do Teatro Municipal e a participação especial de 3 cantoras de nossa MPB, tendo 

sido confirmada por ora, apenas Elba Ramalho. A Rio 360 assumiu toda a organização e 

realização do evento junto com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Além dessa 

programação mínima, ainda se estuda: encaixar uma homenagem ao dia das mães (13/05/07); 

propor à Minas de Idéias elaborar uma edição especial do "Manequinho " em homenagem aos 

198 anos de Botafogo; apresentar os projetos onde participam crianças da Comunidade do 

Dona Marta: Os pequenos Mozarts , da Sociedade Alemã, e o " Vila Lobinhos " do Museu Vila 

Lobos, talvez no conserto da Praia; concurso e exposição de artistas plásticos cujo tema dos 

quadros seria o bairro de Botafogo, a ser organizado pelo Diretor da Funarte, Nelson Ricardo 

Pinto Martins; Tour histórico pelo bairro de Botafogo tendo como guia o Prof. Milton Teixeira. 

Para prosseguimento dos entendimentos, ficou marcada uma reunião do grupo dos 

organizadores do evento para o dia 10/04/07, terça-feira, às 18:30h no Pistache, localizado na 

Praia de Botafogo, esquina da R. Marquês de Olinda.  

A próxima reunião da AMAB permanece marcada para o dia 17/04/07. 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. 

Alcyr Nordi 
1º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


