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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 06/08/2019 ÀS 19H30, COM TÉRMINO 
PREVISTO PARA AS 21H30, NO INSTITUTO PRÓ SABER, SITUADO NO LARGO 
DOS LEÕES, Nº70 – HUMAITÁ – RIO DE JANEIRO – RJ. 
 
Aos seis dias do mês de agosto 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 da Diretoria da 
AMAHU e dos integrantes da mesa: Tenente Jouberth, Comandante da 1ª Cia 
do 2º BPM e da Tenente Bombeiro Reis Monteiro, representando o Tenente 
Coronel Márcio Neves Comandante do 1º GBM do Estado do Rio de Janeiro. 
Iniciando a reunião o Presidente, Luiz Carlos informou mais uma vez que as 
Atas se encontram no site da AMAHU para a consulta de todos. Dando 
continuidade, o Presidente falou sobre a reunião da qual participou com o 
Governador do Estado Wilson Witzel e secretariado, sobre ações do Governo 
relativas aos moradores em situação de rua. Defendeu o acolhimento 
compulsório dessas pessoas quando a avaliação durante uma operação 
encontrar doentes psiquiátricos ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas. 
Disse também o governador, que já havia feito contato com o Prefeito Marcelo 
Crivella para que procedesse com mais constância, e se a prefeitura não o fizer, 
ele o fará. Prosseguindo, passou aos Informes do Bairro através de projeção 
de demandas ocorridas e solucionadas. Deu ênfase ao projeto da travessia 
elevada de pedestres na altura do número 45 da Rua Humaitá, e a crescente 
presença de moradores em situação de rua.  Continuando a reunião, passou a 
palavra ao comandante da 1ª Cia de Policiamento do, Tenente Jouberth que 
fez a apresentação dos Índices de Segurança, que tiveram queda bastante 
expressiva neste último mês. Após a apresentação, o tenente Joubert cedeu a 
palavra aos associados e moradores para esclarecimentos e foi questionado 
pela Sra. Ana Fellows sobre a presença inconstante de viaturas no alto da Rua 
Maria Eugenia. Em resposta, o tenente se anotou a solicitação para 
averiguação do motivo para tal e ponderou ser aquela área problemática por 
se tratar de limite de jurisdição. A seguir, ao ser questionado sobre a atuação  
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da PM em relação a moradores em situação de rua, explicou que nessa 
questão a função deles é dar apoio e segurança a operações promovidas pelas 
instituições competentes. Ao final apresentou mais uma vez os canais para 
contatar o 2° BPM se colocando à disposição das pessoas para fazerem contato 
pessoal através do WhatsApp. A tenente Monteiro do CBMRJ deu notícias da 
soldada bombeira que se feriu na tragédia com mortes e feridos pelo 
esfaqueador embaixo do viaduto de acesso ao túnel Rebouças, a soldado está 
bem e em processo de reintegração à tropa. 
Neste momento, chega o Superintendente Regional da Zona Sul, Marcelo 
Maywald que foi convidado a integrar a mesa. O representante do Conselho 
Tutelar, Gilmar Silva, que chegou um pouco mais tarde e foi igualmente 
convidado e integrar a mesa. Após se desculpar pelo atraso, explicou o que 
seria os conselhos tutelares com suas obrigações e deveres. 
 
Assuntos Gerais:  
 
A sra. Trícia pediu a palavra e se mostrou indignada com a decisão de exclui-
la do Grupo da AMAHU no WhatsApp e se declarou desligada da Associação. 
Estava acompanhada de um grupo organizado que veio para protestar e 
proteger o vendedor Eli, de produtos orgânicos, que estava baseado 
irregularmente na Rua Vitório da Costa e teve a sua mercadoria apreendida 
após vários avisos. Apesar de seu tom acusatório e indelicado, o presidente 
ouviu todas as barbaridades ditas por essa pessoa, inclusive ataques 
pessoais, com elegância e autocontrole. Foi parabenizado pela sua atitude 
por diversas pessoas presentes. 
A diretora financeira da AMAHU, Renata Tristão, fez uma intervenção em 
defesa da AMAHU e questionou às pessoas presentes, que estavam 
defendendo o vendedor Eli, o que eles já fizeram para ajudar os moradores 
da “favelinha do Humaitá”, Recanto Familiar?  Como resultado foi proposto a 
organização de um grupo pequeno que se reuniriam semanalmente para 
estudar o assunto e tentar minimizar os problemas sofridos pelos moradores 
dessa comunidade. 
José Carlos deu um depoimento em defesa do presidente da AMAHU, 
declarando que ele pessoalmente conversou e alertou o Eli para aceitar a 
proposta oferecida de ocupar o espaço nas proximidades do CIEP, obteve 
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sempre a negação, por diversas razões, para não se retirar da rua Vitório da 
Costa. 
O Superintendente Regional da Zona Sul, Marcelo Maywald, tomou a palavra 
e incentivou aos presentes que trocassem o foco de agressão para 
pacificação, visando sempre uma melhor atuação da AMAHU em suas 
intervenções pela qualidade de vida do bairro e falou sobre a entrega dos 
Mandados de Demolição das construções irregulares no Recanto Familiar. 
A diretora social da AMAHU, Alcyone Barboza, falou sobre a dificuldade 
encontrada para dar suporte às intervenções do município na rua Humaitá 
entre os números 85 e 73 como: poda, limpeza de bueiros, e outras. Para tal, 
a prefeitura disponibilizou galhardetes a serem afixados no local, proibindo o 
estacionamento de veículos. Ela mesma fez debaixo de chuva e frio, num 
domingo de descanso, a fixação de todos eles. O guardador de carros da área 
retirou as faixas de proibição para colocar seus “clientes”. Falou também da 
necessidade de acionar a SECONSERVA juntamente com a Light, pois até hoje 
não repararam o asfalto na ocasião em que rasgaram a rua para levar 
aumento de carga ao nº 77 da Rua Humaitá, salienta que os carros passam 
em alta velocidade pelo desnível do asfalto provocando barulho aos 
moradores do entorno. Marcelo Maywald anotou suas reclamações. 
Sra. Cristina Cabral fez uma declaração preocupada com a situação e o 
aumento dos moradores em Situação de Rua. Questionou o que poderia ser 
feito em prol desses cidadãos e solicitou que a AMAHU continuasse a insistir 
com as divulgações sobre o assunto. 
Sra. Andrea Jabor fez menção a vazamento de esgoto na rua Gal Dionísio e a 
árvores doentes na rua Miguel Pereira. O Presidente respondeu que a CEDAE 
já havia solucionado o problema na Gal Dionísio e que a Secretaria de 
Parques e Jardins já estava ciente e em processo de fiscalização e tratamento 
das árvores citadas da rua Miguel Pereira. 
Ao final, a Sra. Alzira agradeceu o empenho não só do Presidente da AMAHU, 
como de toda a sua diretoria e conselheiros pelo empenho em solucionar as 
demandas do bairro, mesmo quando as pessoas muito reclamam e pouco 
fazem no sentido de contribuir. 
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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, seis de 
agosto de dois mil e dezenove. 
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