
ATAS DAS REUNIÕES 

18/11/2008 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

      Aos dezoito dias do mês de novembro de 2008 , às vinte horas e trinta 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 

por sua P residente , Regina Chiaradia e secretariada pelo 1º Secretário Alcyr Nordi. A 

Presidente deu os seguintes informes : 

 

1º) Fórum da 3ª idade: A Basílica da Imaculada Conceição pretende realizar um fórum sobre a 

3ª idade para levantar as potencialidades que esse grupo possui e assim melhor poder atende-

los. 

 

2º) População de rua: é estimada em 1.800, muito pouco para uma cidade que tem 6 milhões 

de habitantes. O Rio de Janeiro está entre as 20 maiores cidades do mundo e não consegue 

resolver este problema de 1.800 pessoas. Regina acredita que um projeto sério poderia 

resolver de maneira definitiva o problema dessas pessoas hoje nas ruas. Entretanto, o enfoque 

da Secretaria Municipal de Ação Social é de atuação nas organizações para que elas trabalhem 

com o objetivo de fazer as pessoas não irem para as ruas. Acredita que falta um trabalho 

técnico pedagógico para resolver o problema. Cita o exemplo do Geraldo de Oliveira, Diretor 

da AMAB que está há mais de 15 anos se dedicando na ajuda aos pobres, no Dispensário da 

Irmã Zoé, fazendo curativos na população de rua. Regina pretende reunir uma comissão na 

AMAB, interessada nesse tema, para preparar um projeto para apresentar ao futuro prefeito. 

Para tanto, espera contar com a participação dos associados Sílvio e Suli. A partir de então 

surgiram debates sobre o assunto, ressaltando qual deveria ser o papel do corpo de associados 

da AMAB nesse e em outros temas tendo sido destacados os seguintes: o Prof. Sérgio Bahia 

entende que muitos criticam a AMAB por julgar erradamente que ela é um braço da Prefeitura 

ou do Governo do Estado. Acha que o grupo de associados deve abraçar causas específicas 

para poder dar conta das dificuldades e solucionar os problemas. Cabe a nós chamarmos mais 

gente para fazer a AMAB mais forte. O associado Sílvio disse que sempre que passava nas ruas 

via faixas da ex-vereadora Leila do Flamengo, mas não da AMAB . Regina explicou que a 

subprefeitura mandava retirar todas as faixas que não fossem de seus apadrinhados. Além do 

mais, os recursos financeiros da Associação são muito reduzidos e se limitam às contribuições 

trimestrais dos seus associados, bem diferentes da ex-vereadora. Acrescente-se, ainda, que a 

visão da direção da Associação é procurar atender todas as necessidades do bairro inteiro, 

enquanto a maioria absoluta dos associados, quando participa, é para contribuir com soluções 

pontuais de problemas que lhe afetem diretamente. Explicou, também, que apesar de não 

fazermos tudo o que devemos, mas sim o que podemos, temos mostrado capacidade de 

trabalho muito superior ao conjunto das demais associações. O Prof. Sérgio Bahia propôs 

costurar uniões entre as Associações, pelo menos em assuntos que forem comuns a elas. 

Lembra que as da Zona Norte são muito fortes na área da saúde e se não podíamos juntar-nos 

a elas nessa área. Regina lembrou que também temos representante na área da saúde e que a 



idéia de aproximação com outras Associações já existe há muito tempo e em certas causas se 

mostrou muito produtiva. O Associado Sílvio lembrou que em todas as eleições os candidatos 

fazem discurso sobre a saúde, educação e segurança. Entende que caberia às associações 

participarem desses debates, principalmente no que envolve a saúde. Regina disse que as 

reuniões sobre a saúde na Zona Norte são muito boas, pois as associações são muitas 

participativas, principalmente sobre o SUS. 

 

3º) Dengue: amanhã, dia12/11/08, vai se reunir com o Comandante do Corpo de Bombeiros, a 

fim de montar campanha contra a dengue, pois os casos já estão ocorrendo. Só nos 3 

principais cemitérios do Rio após o feriado do dia dos mortos foram detectados 28.000 focos 

de mosquito da dengue. 

 

4º) Segurança : também amanhã, dia 12/11/08, haverá reunião com o comandante do 2° 

Batalhão da Polícia Militar para compatibilizar o atual sistema de câmeras existente com as do 

governo, visando a melhoria da fiscalização e da segurança. 

 

5º) Barulho no Pólo Gastronômico de Botafogo: Está organizando os moradores dos arredores 

do Pólo Gastronômico de Botafogo (Rua Visconde de Caravelas e Rua Conde de Irajá) para 

entrarem no MP contra o barulho que fazem os restaurantes ali instalados, principalmente o 

Bar Belmiro. Coincidentemente, ela recebeu uma carta anônima que lhe foi entregue por um 

dos proprietários de casa noturna daquele pólo gastronômico, na qual aparecem críticas à 

Regina e instiga sua saída da presidência da AMAB . 

 

6º) Metrô: O associado prof. Sérgio Bahia deu informes sobre a reunião ocorrida ontem, 

10/11/08, no Jardim Botânico, sobre a Linha 4 do Metrô, na qual estavam presentes 

representantes de 5 associações. Na reunião ficou confirmada a diversificação de informações 

sobre o assunto. Ela também serviu para afinar o discurso para a próxima reunião, 

provavelmente na 2ª quinzena de dezembro. 

 

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 

 

  

 


