
ATAS DAS REUNIÕES 

01/09/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Ao primeiro dia do mês de setembro 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 e 

secretariada por sua Presidente, Regina Chiaradia. 

Regina abriu a reunião agradecendo aos novos diretores que compõe a nova diretoria que vai 

dirigir os trabalhos da AMAB no biênio 2015/ 2017. Explicou o quanto precisamos desse grupo 

e que sem ele seria muito difícil manter a AMAB. A nossa associada Lena Perim, foi 

apresentada como a nova representante da AMAB no Conselho Distrital de Saúde da AP 2.1, 

que se reúne mensalmente no Hospital Phillip Pinel, em Botafogo. Lena explicou aos presentes 

que a reunião do dia 17 de agosto foi sobre o Programa de Saúde do Trabalhador. Disse ainda 

que foi aberto um núcleo de Saúde do Trabalhador (onde todas as informações sobre o 

programa são prestadas), no Hospital Rocha Maia, em Botafogo. Lena pretende colher todas 

essas informações para colocá-las no site da AMAB. Lena Perim também levantou um 

questionamento em relação ao Colégio Liessin, na Rua Sorocaba. Disse que é comum ver uma 

patrulha da PM ou da Guarda Municipal na porta da escola na hora da saída dos alunos. 

Questionou perguntando o porquê dessa benesse só para esse colégio, uma vez que nenhum 

outro (mesmo os que solicitaram esse policiamento oficialmente), recebeu essa ajuda. Os 

associados Licinio Machado Rogério e Fernando Rangel Lennertz deram a ideia de criarmos 

uma Panela de Pressão (mecanismo que através das Redes Sociais pressionamos os 

governantes a fazerem o que a população está exigindo) para tentarmos forçar o Ministro 

Marco Buzzi julgar o recurso (STJ 259821) que está no STJ sobre a subenfiteuse Silva Porto. O 

associado Licinio disse que esteve em reunião com o Governador Pezão para falar sobre, entre 

outras coisas, a Estação São João do Metrô. Com o tempo curto da reunião, Licinio vai falar 

sobre o encontro na próxima reunião. 

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

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 21h30 horas, cuja 

presente Ata segue por mim, Maurício Matsutani, 2o Secretário, 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. 
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