
ATAS DAS REUNIÕES 

01/12/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Ao primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, 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 secretariado pelo segundo secretário Mauricio Matsutani. 

 

A reunião foi aberta com as boas vindas aos presentes pela presidente da AMAB. Em seguida, 

Regina informou que a ‘panela de pressão’ elaborada pelos moradores surtiu efeito, pois após 

18 anos de espera, o recurso impetrado pelos beneficiários da sub-enfiteuse Silva Porto foi 

julgada no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Cópia da decisão foi discutida entre os 

presentes, onde foi esclarecido que o recurso foi parcialmente acatado, sendo o processo 

remetido de volta ao Tribunal do Rio de Janeiro para que corrija a adoção da técnica da 

motivação “per relationem” – na qual se reporta a fundamentos de decisão anterior ou até 

mesmo de outras peças processuais constantes dos autos, neste caso à sentença, laudo 

pericial e aos pareceres do Ministério Público (É nulo, por falta de fundamentação, o acórdão 

de apelação que se limita, na parte em que afasta questão preliminar suscitada pela defesa, a 

transcrever trecho do parecer ministerial, e, na análise do mérito, apenas se reporta à 

sentença, mantendo-a pelos mesmos fundamentos, sem acréscimo de fundamentação 

própria). Regina explicou aos presentes que o Ministro Marco Buzzi enfatizou que em relação 

ao mérito da causa: “sentença que na sua essência se apresenta irretocável”. Deixando claro 

que se o relator tivesse redigido corretamente o Acórdão, nossa ação seria encerrada e a 

AMAB vitoriosa. Os presentes entenderam que se trata de mais uma ação para procrastinar o 

sofrimento dos moradores. Regina solicitou que seja feita ampla divulgação do andamento do 

processo, que atinge cerca de 50 mil famílias no nosso bairro, visto que os beneficiários da 

sub-enfiteuse provavelmente poderão usar a decisão para emitir cobranças informando 

exatamente o contrário. Conforme vem sendo ao longo destes anos, a AMAB recomenda que 

seja feito o depósito em juízo ao invés de pagar estas taxas entendidas como abusivas. O 

assunto tratado na sequência foi o andamento das ações relativas à segurança no nosso bairro. 

Os presentes na reunião ponderaram que uma passeata neste momento não teria a adesão de 

muitos moradores. Regina informou que a Prefeitura do Rio não se manifestou sobre o pedido 

de audiência, ignorando completamente o teor da carta encaminhada. Por outro lado, a carta 

enviada ao Governador Pezão foi recebida e que o mesmo receberá os representantes da 

AMAB, pais de alunos e moradores para discutir as questões de segurança em reunião a ser 

agendada ainda este mês. Os presentes sugeriram dar ampla divulgação junto à mídia e uma 

versão resumida foi apresentada para ser divulgada nos quadros de avisos dos condomínios. 

Alguns presentes informaram que instalaram o aplicativo “Onde fui roubado” e elogiaram a 

facilidade de uso. Regina informou que este mês será lançado o aplicativo ‘eMude’, 

desenvolvido por dois alunos da FGV, e que poderá ser usado para fazer o pré-registro do 

Registro de Ocorrências – RO nas delegacias. 

 



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

segue por mim Mauricio Matsutani, lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, Regina 

Chiaradia. 

 

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 

 

  

 


