
ATAS DAS REUNIÕES 

06/12/2011 

   Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e onze, às vinte horas, 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 e secretariada 

por sua presidente Regina Chiaradia.   

 

Regina abriu a reunião informando que esta seria a última reunião administrativa da AMAB no 

ano, uma vez que a próxima será a reunião de confraternização dos associados e amigos. 

Regina falou também de como se sentia uma vez que muito do que a AMAB havia se proposto 

a fazer não havia conseguido, embora também frisasse que as realizações da AMAB foram 

muito significativas, principalmente a vitória contra a subenfiteuse Silva Porto. O associado 

Ubiratan Barbosa pediu a palavra para ler o poema “De fato e de direito” do jornalista Jésus 

Rocha publicado na extinta Tribuna de Imprensa. Nossa Diretora de Divulgação e Relações 

Públicas, Elizabeth Villaça Wanderley informou aos presentes que o Hospital Rocha Maia, 

enfim voltou a abrir 30 leitos para internação. Que essa vitória é fruto da luta das Associações 

de Moradores incluída a AMAB, que não deixaram que o hospital fosse fechado ou privatizado 

como queriam os profissionais de saúde da prefeitura. Regina retomou a palavra para dizer 

que era por vitórias como essa que se sentia recompensada à frente da AMAB. Elizabeth 

também informou que hoje, o Hospital da Lagoa se tornou uma referência em atendimento 

público, equipado como poucos no Município. Ficou decidido pelos presentes que Elizabeth 

pedirá ao Conselho Distrital de Saúde da AP 2.1, onde ela tem assento representando a AMAB, 

que faça um documento informando qual o tipo de atendimento médico presta cada unidade 

de saúde instada no bairro de Botafogo para que possamos informar aos moradores e, assim 

evitar que as pessoas procurem os locais de forma equivocada. De posse desse documento a 

AMAB fará cartazes e enviará aos síndicos para que afixem em seus quadros de aviso. A AMAB 

também procurará entre seus associados que disponham de tempo, pessoas que possam 

participar dos Conselhos Escola/Comunidade que funcionam nas escolas municipais. O 

morador Valdemar, residente na Rua Dezenove de Fevereiro, pediu ajuda contra a infestação 

de ratos  nas proximidades do nº 10 da referida rua, perto do Restaurante KFC. Informou que 

depois da abertura deste restaurante, os ratos passaram a apavorar os moradores, subindo até 

o alto dos prédios.  A presidente da AMAB prometeu enviar e-mail ao Poder Público, mas 

pediu que o morador também fizesse a sua parte telefonando para a central de reclamações 

da Prefeitura pelo nº 1746.  Após solicitação Regina deu informações sobre os último 

andamento da ação da AMAB contra a subenfiteuse Silva Porto. Enfatizou que para tentar 

acabar com os inúmeros recursos com os quais eles tentam retardar a vitória da AMAB a saída 

seria conseguir espaço na mídia para denunciar o que está acontecendo forçando assim os 

desembargadores a serem mais rápidos em suas decisões para que ocorra a conclusão da 

ação. Para terminar ficou estabelecido que a próxima reunião, no dia 20 de dezembro, será a 

confraternização de final de ano. O local escolhido foi a Cobal Humaitá, às 20 horas, no 

restaurante Pizza Parque. 

 



E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 22 horas, cuja 

presente Ata segue por mim, Regina Chiaradia lavrada e assinada. 

Regina Chiaradia 
Presidente 
 

 

 


