
ATAS DAS REUNIÕES 

03/08/2006 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos três 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 prestou 

os seguintes informes: 

1o) Reunião de 20/07/06: Não foi possível a realização da reunião, por motivos de força maior; 

2º) Morro Azul: a favela aumentou cerca de 6 vezes desde a execução do Projeto Bairrinho. A 

Rede Globo de Televisão fez reportagem sobre o assunto no dia 02/08/06. Consultada a 

respeito, a Prefeitura negou a interferência do tráfico na obra municipal, mas recusou-se a 

comentar o assunto; 

3º) Favelização sobre o Cemitério São João Batista: a favela denominada de Morro dos 

Cabritos, em Copacabana, continua crescendo e já está ocupando parte da área de Botafogo. A 

AMAB espera que o Ministério Público, nesse caso, tome a mesma providência que tomou em 

relação ao Morro da Babilônia, onde determinou a retirada dos barracos construídos fora dos 

limites; 

4º) Favela na área da Rua Mundo Novo: a favela triplicou nos últimos anos e está faltando 

pouco para emendar com a do Dona Marta. Infelizmente, um ex-vice-presidente da AMAB, 

vem sendo acusado de se beneficiar com a favelização; 

5º) Dispensário da Irmã Zoé: Segundo informação de um dos nossos diretores, o dispensário 

deve mudar de local em breve. Quando isto acontecer, deve melhorar aqueles arredores, pois 

acabará com a concentração de mendigos. Acha que o trabalho ali desenvolvido só visa o 

assistencialismo, limitando-se a distribuir sopa e cortar cabelos de mendigos, normalmente em 

estado de embriagues. Não fazem trabalhos de ressocialização ou reintegração ao mercado de 

trabalho e, para piorar, também não mantêm a ordem entre os mendigos; 

6º) Novo Site: Está em pleno funcionamento o novo site da AMAB: amabotafogo.org.br. 

Segundo os comentários recebidos, ele está fazendo sucesso e tem recebido vários elogios. 

7º) Reuniões da AMAB: ressaltou a importância de fazermos alguma coisa para incentivar a 

freqüência dos associados nas reuniões da AMAB. Acha que devemos fazer uma pesquisa, via 

"O Manequinho" ou através do Site, de forma a identificar junto aos associados, os melhores 

dias e horários para realização das reuniões. 

A seguir, o associado Augusto Mauro de Freitas também comentou o problema das favelas e, 

em particular, o da favela que vem crescendo sobre o cemitério e a que vem crescendo no 

Morro São João, que estão quase se unindo. O Diretor de Finanças, César Nordi, usou da 

palavra para chamar a atenção de que a Associação está com o caixa muito baixo e que é 

preciso fazer algo para equilibrar as finanças. 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 

 

  

 


