
ATAS DAS REUNIÕES 

15/09/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Ao décimo quinto 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 por 

sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo seu segundo secretário, Mauricio 

Matsutani. 

 

Regina abriu a reunião agradecendo a presença de todos e informando que por motivos 

operacionais, a apresentação do Projeto da Ciclorota por Botafogo pelo  especialista Warner 

Vonk foi cancelada e que a mesma será reagendada oportunamente. Regina informou que a 

Prefeitura do Rio vai apresentar um projeto de padronização de calçadas no dia 24 de 

setembro de 2015 na reunião do COMPUR, que acontece mensalmente no Centro 

Administrativo São Sebastião - Subsolo - Auditório, Rua Afonso Cavalcanti, 455 - Cidade Nova. 

Informou ainda a situação da ação Silva Porto, há dois anos sem julgamento no STF. Regina 

comentou que a AMAB fará gestões junto a Prefeitura do Rio para a devolução do terreno 

público cedido a Odebrecht entre as ruas Prof. Álvaro Rodrigues e General Polidoro. O 

associado Licinio Machado Rogério enfatizou a necessidade de dar andamento na Panela de 

Pressão (mecanismo que através das Redes Sociais pressionamos os governantes a fazerem o 

que a população está exigindo) para forçar o Ministro Marco Buzzi julgar o recurso (STJ 

259821) que está no STJ sobre a subenfiteuse Silva Porto. 

 

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. 

Maurício Matsutani 
2º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


