
ATAS DAS REUNIÕES 

06/09/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

   Ao sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas, em sua sede 

provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em Botafogo, teve início à 

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

sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo seu 2º secretário, Mauricio Matsutani. 

 

A reunião foi aberta pela presidente da AMAB dando conhecimento do Ofício 005/2015 da 

AMAB em que solicita a devolução à população do terreno onde está localizado o canteiro de 

obras da Odebrecht localizado entre a Rua Prof. Álvaro Rodrigues 355, Rua General Polidoro 

58, onde foi informado pela Rio-Trilhos que o mesmo será devolvido pela após a conclusão da 

Estação General Osório do Metrô, ocorrido recentemente. Caso a devolução não ocorra, será 

organizada pela AMAB uma manifestação pública no local. Foi também informado que o Eco 

Ponto da Light Recicla localizado na esquina das ruas Muniz Barreto com São Clemente será 

transferida para o Largo Clotilde Guimarães, já que no local será construído um edifício. Foi 

informado que a ação movida pela AMAB contra a suposta Subenfiteuse Silva Porto, que os 

autos foram devolvidos para a 10ª Câmera Civil na cidade do Rio de Janeiro a fim de que seja 

refeito o Acórdão como determinou o Ministro Marco Buzzi do STJ. Leticia Abreu esteve 

presente na reunião informando que a ONG Saúde Criança (www.saudecrianca.org.br) está 

com nova unidade na Rua das Palmeiras, 65. Explanou sobre os trabalhos desenvolvidos e a 

necessidade de captação de apoio e recursos para fazer frente à população atendida. Mauricio 

informou aos presentes o quadro de fragilidade na sistemática de emissão de boletos 

bancários, agravado pela recente exigência do sistema bancário de registro dos boletos. Foi 

feito upgrade no contrato do serviço de emissão de boletos online provisoriamente, enquanto 

a diretoria da AMAB avalia a contratação de um escritório de contabilidade/administradora 

que ofereça este tipo de serviço. Por fim, Regina informou que visitou a Unidade de Reinserção 

Social Malala Yousafzai, inaugurada recentemente pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social em Botafogo e que atualmente atende 12 adolescentes de 12 a 17 

anos retiradas de situação de risco de vida, onde não se verificou o quadro de desordem social 

denunciado por moradores vizinhos. 

 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22h, cuja presente 

Ata segue por mim, Maurício Matsutani, 2o Secretário, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, Regina Chiaradia. 

Maurício Matsutani 
2º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


