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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 02/07/2019 ÀS 19H30, COM TÉRMINO 
PREVISTO PARA AS 21H30, NO INSTITUTO PRÓ SABER, SITUADO NO LARGO 
DOS LEÕES, Nº70 – HUMAITÁ – RIO DE JANEIRO – RJ. 
 
Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, com base na 
convocação do Presidente, reuniram-se às dezenove horas e trinta minutos os 
associados da AMAHU, no Instituto Pró Saber, situado no Largo dos Leões, Nº 
70, nesta cidade. E no horário previsto, iniciando os trabalhos, o Presidente Sr. 
Luiz Carlos Santos, deu boas-vindas aos novos participantes e, agradeceu a 
presença de todos, fazendo em seguida a apresentação dos integrantes da 
mesa.  
O Tenente Jouberth, Comandante da 1ª Cia do 2º BPM e da Tenente Reis 
Bombeiro Monteiro, representando o Tenente Coronel Márcio Neves 
Comandante do 1º GBM do Estado. Em seguida, chamou também para 
integrar a mesa, a Sra. Milene Bedran, representante dos empresários da 
Cobal Humaitá. Iniciando a reunião o Presidente, Luiz Carlos informou que as 
Atas se encontram no site da AMAHU para a consulta de todos. Dando 
continuidade, o Presidente parabenizou a corporação dos bombeiros, pela 
passagem de seu aniversário nesta data. E completa agradecendo ao comando 
dos bombeiros, pelo excelente trabalho realizado quando ocorreu um 
incêndio em seu prédio. Prosseguindo, passou aos Informes do Bairro através 
de projeção de demandas ocorridas e solucionadas. Continuando a reunião, 
passou a palavra ao comandante da 1ª Cia de Policiamento, Tenente Jouberth 
que fez a apresentação dos Índices de Segurança, que tiveram queda bastante 
expressiva neste último mês. O Presidente em seguida, informa à todos que o 
Supermercado Zona Sul, estará funcionando 24h à partir da segunda quinzena 
do mês de julho ou no máximo até o dia 31/07. Continuando, passou a palavra 
à Sra. Milene, para que expusesse o motivo de sua vinda à reunião. E esta 
informou que está organizando a criação da Associação dos Lojistas da Cobal. 
Que haverá uma reunião na próxima quinta-feira, onde decidirão sobre o 
assunto e que em seguida partirão para a legalização da referida associação. 
Neste momento, chega o Superintendente Regional da Zona Sul, Marcelo 
Maywald que integra a mesa. Assuntos Gerais: Sr. Ricardo Figueiredo, solicita  
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a palavra e reclama sobre a invasão do Recanto Familiar na área de 
preservação. O Presidente informa que este assunto já foi resolvido na reunião 
anterior e que consta em Ata, disponível à todos no site da AMAHU. Sra. Rose 
da Rua General Dionísio, agradece ao tenente Jouberth pela presença rotineira 
de uma viatura nas proximidades. Sr. Marcos, reclama sobre o som alto que 
vem da servidão de acesso ao Recanto. A Sra. Rita solicita a palavra e esclarece 
sobre o que é o Recanto Familiar, que possuem escrituras dos imóveis e que 
os irregulares estão sendo removidos pela Prefeitura. Nesse momento, 
Marcelo Maywald informa que já foram embargadas quatro construções 
irregulares no local, de imóveis que foram construídos acima do gabarito e que 
as ações continuam e o próximo passo seria a demolição dessas ilegalidades. 
Sr. Nelz pede a palavra para reclamar da palmeira com cupim e com risco de 
queda em frente ao seu prédio. Reclama da demora da Prefeitura em removê-
la. O Presidente informa que no dia 24 de junho o Diretor Paulo Alfredo da 
Fundação Parques e Jardins a pedido do Secretário de Meio Ambiente Marcelo 
Queiroz, ligou informando que com relação ao vídeo apresentado pelo 
morador, os técnicos foram a local e não constataram risco de queda e sim 
tratamento a ser realizado. Com relação ao replantio da palmeira em frente 
ao número 30 removida e 70 devido queda a Prefeitura ficou de replantar 
novas palmeiras. A Prefeitura trabalha com prioridades e que mesmo fazendo 
a reclamação no 1746, precisa aguardar o atendimento destas necessidades.  
Sra. Edith solicita a palavra e reclama da placa de sinalização de proibido 
estacionar que foi colocada na Rua Vitório da Costa, onde fica o ambulante de 
verduras. Sr. José Carlos informa que gostaria de falar com algum 
representante da Guarda Municipal e que gostaria que na próxima reunião, 
estivesse presente. A sra. Maria Haddock pergunta sobre alternativas de 
segurança para a faixa invertida. O Presidente faz considerações e alguns 
presentes também, sobre a possibilidade de acabarmos com essa mão 
invertida que tantos transtornos causam ao bairro. Marcelo Maywald, anota a 
demanda e ficou de agendar com Secretário Municipal de Transportes. A sra. 
Viviane, reclama da venda de quinquilharias na Rua Miguel Pereira esquina da 
Rua Humaitá. Sr. Edson Brum solicita a palavra e agradece ao Marcelo 
Maywald sobre a pintura das faixas de travessia em frente ao Colégio e 
também em frente à Rua Macedo Sobrinho, inclusive com instalação de 
tachões luminosos, na via.  E reforça o pedido de retorno do radar nesta 
travessia, que foi retirado há quase um ano e ainda não retornou e também 
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uma sinalização na calçada para os ciclistas, solicitando que desçam das 
bicicletas ao passarem em frente ao Colégio. Marcelo Maywald anota a 
demanda. A Sra. Clara, solicita a palavra e elogia o trabalho da AMAHU, em 
especial ao Presidente pela dedicação exaustiva e registra seu 
descontentamento com os estacionamentos irregulares da Rua Marques e 
também do barulho e algazarra feita pelos entregadores da Cobal. A Sra. Alzira 
Andrade, utiliza a palavra para defender o ambulante que se estabeleceu na 
Rua Vitório da Costa. Que ele vende produtos orgânicos, várias frutas e que 
muitos moradores apoiam sua permanência no local. O Presidente informa 
que não existe a possibilidade de continuar naquele espaço devido uma 
questão legal, foi dado a possibilidade de outro espaço no bairro no caso na 
rua Humaitá, 173 em frente ao Ciep Presidente Agostinho Neto onde a AMAHU 
daria todo apoio, inclusive com a divulgação do seu trabalho. O Assunto 
retornou ao debate e Marcelo Maywald anotou a demanda. E finalizando, o 
Presidente encerrou a reunião, sendo o que foi tratado, lavrou-se na presente 
Ata que após lida, foi aprovada e assinada por mim e pelo Presidente, a fim de 
produzir os seus regulares efeitos. Rio de Janeiro, dois de julho de dois mil e 
dezenove.  
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