
ATAS DAS REUNIÕES 

02/03/2006 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos dois dias do mês de março de 2006, às vinte horas e quarenta e cinco minutos, em sua 

sede provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente 226, teve início a Reunião 

Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida por seu 

Diretor de Urbanismo e Meio Ambiente, Geraldo de Oliveira Dias e secretariada pelo Diretor 

de Finanças, César Nordi. De início o associado Henrique Rodrigues Alves fez um desabafo 

sobre o estado lamentável em que se encontra a Cidade, pois segundo ele, no carnaval, a 

Cinelândia e as ruas adjacentes se encontravam bastante escuras, por falta de lâmpadas. Em 

seguida, tomou a palavra outro associado, Augusto Mauro de Freitas, dizendo que estava ali 

para pedir o apoio da AMAB para um problema que estava vivendo no Conjunto Habitacional 

Pio XII na Rua Álvaro Ramos, e que já tinha se comunicado, por telefone, com o César e com o 

Fernando sobre o problema. Em suma, o problema é que o conjunto que tem três blocos de 

apartamentos, vem sendo administrado por um síndico que não está fazendo uma 

administração correta. O grupo que ele faz parte, no conjunto Pio XII, quer modificar a 

convenção não só para destituir o síndico, como também para eleger um síndico para cada 

bloco. Outro problema também, é que existe uma dívida muito antiga e muita alta com a 

CEDAE que até hoje não foi resolvida. Parece também, segundo ele, que existe uma 

construção clandestina num terreno que, segundo se comenta, é terreno do 

condomínio.Tomando a palavra o Fernando falou que a AMAB não pode nem deve se meter 

em problemas particulares como este, mas que ele pode contar com a AMAB em qualquer 

problema que não seja particular. Disse também, que conhece conjuntos habitacionais que, 

quando repartiram os blocos para novos síndicos, se deram muito bem.  

 

E, como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada , às vinte e duas 

horas, cuja presente ata segue por mim, César Nordi, lavrada e assinada, juntamente com o 

Presidente, Geraldo de Oliveira Dias. 

César Nordi 
1º Secretário 
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