
ATAS DAS REUNIÕES 

06/03/2007 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos seis dias do mês de março 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 Presidente, Regina 

Chiaradia e secretariada pelo 1 o Secretário, Alcyr Nordi. A Presidente iniciou os trabalhos 

dando boas-vindas aos presentes à primeira reunião do ano, ressaltando, com satisfação, a 

presença de representantes do GPS - Grupo Político Social, da Paróquia de São João Batista da 

Lagoa, em Botafogo e do Sr. Gutemberg, Síndico do Edifício da Rua Voluntários da Pátria, 138. 

A seguir, deu informe sobre o Processo da subenfiteuse Silva Porto : continua parado na mão 

da Juíza Daniela Brandão Ferreira Kreil que não dá sua sentença, contrariando sua palavra há 

cerca de um ano. Estranha que recentemente ela tenha aberto o processo para vistas dos 

advogados. Advogados esses que nunca haviam atuado na causa. Ou seja, mais uma manobra 

para retardar cada vez mais a sentença. Regina propôs a realização de uma campanha dos 

interessados junto à Juíza a partir de abril. Até lá, todos deveriam enviar cartas para a seção de 

"Cartas aos Leitores" dos grandes jornais tais como: O Globo, JB e O Dia, falando sobre a 

demora da sentença. Regina enviará por e-mail os dados importantes para a elaboração das 

cartas, tais como: nome da Juíza, número do processo, data de entrada do processo, últimos 

despachos, etc. Continuando a reunião, o Sr. Ronaldo Pereira, do GPS , sugeriu que fossem 

definidas bandeiras comuns ao Grupo e a AMAB e que elas encerrassem assuntos que 

motivassem as paróquias e os colégios. O GPS tem idéia de criar outros pequenos grupos já 

denominados de "Heróis do Bairro" que junto à AMAB terão condições de prestar serviços 

relevantes. O GPS tem contato com cerca de 2.000 pessoas aos domingos nas missas da Igreja 

e pretende fazer parceria com a AMAB nessas bandeiras. Sugeriu, inicialmente, os temas 

"Metrô", com todos os seus subitens, por envolver toda a população do bairro e "subenfiteuse 

Silva Porto " pela sua importância para Botafogo. Regina disse que esse tipo de parceria virá 

ajudar a AMAB na mobilização dos moradores e que a Associação tem se proposto a 

intermediar os problemas dos moradores com o Poder Público. Citou, como exemplo, o caso 

dos bailes Funks do Morro Dona Marta. Ficou acertado que o primeiro trabalho em parceria 

seria o da mobilização para revitalização da Praça Nelson Mandela , à saída do Metrô em 

Botafogo. Será elaborado em MURAL, que ficará em exposição na Paróquia, com reportagens, 

fotos, estatísticas, abaixo-assinado para no final da campanha, ser entregue ao Governador 

Sérgio Cabral. Serão necessários barraquinhas, pranchetas, mega-fones, envolver alguns 

políticos, pelo menos para a entrega do abaixo-assinado (Carlos Minc, Eduardo Paes, etc). 

Respondendo a outra pergunta, Regina disse que o Estacionamento no terreno do INSS na 

esquina das Ruas Voluntários da Pátria com Conde de Irajá, já se encontra definido na 

legislação em vigor e que segundo a lei só é permita a construção em 20% da área. A Caixa 

Econômica Federal há alguns anos atrás tinha se interessado pela área, mas com a troca de 

governo, não foi dado andamento ao processo. Sugere que esse item também poderia ser 

transformado em outra bandeira. O Sr. Ronaldo reafirma a idéia de que para mobilizar é 

preciso motivar os grupos que estão isolados, fazendo palestras nas Paróquias sobre os 

assuntos de interesses da população, com convidados capacitados para essas palestras (Como 

por exemplo o Prof. Milton Teixeira ). Regina falou sobre a idéia de comemorar o aniversário 

de Botafogo a ser realizado em Maio. Representantes do GPS acharam boa a idéia e se 



prontificaram a programar uma missa. Ao finalizar, Regina informou que hoje deveria ser eleita 

a comissão eleitoral para nortear e conduzir as eleições de nova diretoria da AMAB, a realizar-

se no próximo mês de junho. Após consultas, foram eleitos os associados, Sra. Maria Soares, 

para presidente da Comissão, Sra. Maria Dulcinéia de Oliveira e o Sr. Reginaldo da Silva Santos. 

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

presente Ata segue por mim, Alcyr Nordi, Secretário, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, Regina Chiaradia. 

Alcyr Nordi 
1º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


