
ATAS DAS REUNIÕES 

18/03/2008 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos dezoito dias do mês de março de 2008 , 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 por seu Diretor de 

Finanças, César Nordi , e secretariada pelo 1° Secretário, Alcyr Nordi. 

 

Inicialmente O Presidente informou que a Presidente Regina Chiaradia não poderia 

comparecer a Reunião por estar fora do Rio de Janeiro, devendo retornar antes da próxima 

reunião. A seguir, informou, também, que não tem novas notícias sobre o andamento do 

processo da Subenfiteuse Silva Porto. 

 

Quanto à Praça Nelson Mandela, sabe que o Prefeito voltou a dialogar com o Governador 

sobre o assunto, mas não com a AMAB. 

 

A Associada Márcia disse que, depois de muita luta, o elevador vertical do Metrô, Estação 

Botafogo, já está funcionando, enquanto o horizontal ainda não, por ter apresentado defeito. 

As instalações dos elevadores ficaram muito bonitas. Informou, ainda, que no dia 25/03/08, às 

10:30 horas, na ALERJ, haverá audiência pública sobre a acessibilidade ao Metrô, e, no dia 

30/03/08, haverá caminhada na Sãens Pena também sobre a acessibilidade ao Metrô. 

 

A seguir, o associado Helmo Dias exaltou o acerto da decisão da AMAB em não pagar o IPTU 

devido à desordem urbana que se encontra a nossa Cidade e sugere fazer algo parecido contra 

o Governo do Estado, tendo em vista o péssimo serviço prestado pela CEDAE no que tange a 

esgotos em Botafogo e às altas taxas cobradas pela CEDAE. Chamou a atenção, finalmente, 

para o caso da Rua Sorocaba que, do n° 75 até a esquina da S. Clemente, não tem ralos para 

coleta de água pluviais. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 21:30 horas, 

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

o Presidente, César Nordi.. 

Alcyr Nordi 
Secretário 

César Nordi 
Presidente 

 

  

 


