
 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 17/04/2018 

 

Ao décimo sétimo dia do mês de abril de dois mil e dezoito, 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 pela presidente, Regina Chiaradia. A 

reunião foi aberta pela presidente, informando aos presentes que hoje se pretendia  

realizar a Assembléia Geral Extraordinária – AGE da AMAB para cumprir a decisão 

judicial da desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, terceira Vice 

Presidente da 10ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que 

determinou que para que a AMAB não perdesse os 20 anos já gastos com a Ação 

Civil Pública que move contra a subenfiteuse Silva Porto, a mesma realizasse uma 

Assembléia para: “Referendar a autorização concedida em Reunião Ordinária da 

AMAB no dia 03/11/98 para ajuizamento de Ação Civil Pública, processo 

1998.001.194166-1 contra o espólio de Murilo Cunha da Silva porto e outros”. 

Para tanto a AMAB até mandou publicar no jornal Metro o Edital referente a esse 

AGE, mas como a publicação não cumpriu o prazo de ter sido publicada com 10 dias 

de antecedência da realização da Assembléia, e por não termos certeza que ela será 

aceita mesmo não cumprindo esse prazo, resolvemos transferir a AGE para o 

próximo dia 08 de maio, e pagar pela publicação do Edital para termos certeza de 

que ele será publicado na data correta. Regina apresentou aos presentes à 

solicitação de alteração da Diretoria Social e Cultural da AMAB em Diretoria de 

Mobilidade, a mesma vem sendo representada pelo engenheiro Licinio Machado 

Rogério. A alteração foi aprovada pelos presentes. Regina e os demais diretores e 

associados presentes, aproveitaram para discutir profundamente sobre a ação e 

dirimir quaisquer dúvidas existentes. E como nada mais tendo sido tratado, deu-se 

por encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, Regina Chiaradia, 

Presidente, lavrada e assinada. 

 

Regina Chiaradia 

Presidente da AMAB  


