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ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 03/09/2019 ÀS 19H30, COM TÉRMINO 
PREVISTO PARA AS 21H30, NO INSTITUTO PRÓ SABER, SITUADO NO LARGO 
DOS LEÕES, Nº70 – HUMAITÁ – RIO DE JANEIRO – RJ. 
 
Aos três dias do mês de setembro 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, o Presidente Sr. Luiz 
Carlos Santos, iniciou os trabalhos dando boas-vindas aos novos participantes 
e, agradeceu a presença de todos, fazendo em seguida o convite para a 
composição da mesa.  
A Tenente Bombeiro Reis Monteiro, representando o Tenente Coronel 
Márcio Neves Comandante do 1º GBM do CBMERJ. Em seguida, chamou 
também para integrar a mesa, o Sr. Felipe Veloso, Assessor do Secretário do 
Governador do Rio de Janeiro.  
Abertos os trabalhos, Edson Brum Diretor Administrativo, justifica a ausência 
da Sra. Milene Bedran, por motivo de viagem. E também do Comandante da 
1ª Cia, Tenente Jouberth por confusão de agenda. O Presidente Luiz Carlos, 
justifica a ausência de representantes do Conselho Tutelar, por motivo de 
estarem impedidos por lei, devido às eleições que ocorrerão em outubro. E 
informa que o Superintendente Regional da Zona Sul Marcelo Maywald, 
chegará próximo ao final da reunião, devido a outro compromisso já 
assumido anteriormente. Dando continuidade, o Presidente passou aos 
Informes do Bairro, através da projeção em power point de demandas 
ocorridas e solucionadas. Prosseguindo, passou a palavra aos membros da 
mesa onde a Tenente Bombeiro Reis Monteiro solicitou dispensa devido a 
problemas de saúde. Prosseguindo o Presidente informa que devido à falta 
de comparecimento do Comandante do 2º BPM, não será apresentada a 
Estatística de Segurança do Bairro, mas reforça que os índices têm 
despencado bastante, devido ao bom trabalho estratégico realizado pelo 
Comandante do 2º BPM Cel Valentim. Continuando a reunião, o Presidente 
convida a quem desejar realizar inscrições para as barracas da 9ª Festa da 
Primavera do Humaitá, para se dirigirem a antessala, onde estão a 
Conselheira Ana Cecília e a Diretora Financeira Renata, que poderão 
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esclarecer as dúvidas e receber as inscrições. Em seguida, passa a palavra ao 
Diretor Administrativo Edson Brum para que este explique sobre como 
funcionará o patrocínio da Festa e seus custos. Dando continuidade, 
passamos aos Assuntos Gerais: Sr. Jorge, morador da Rua Visconde de 
Caravelas, solicitou a palavra, se apresentando como empresário do bairro e 
pergunta o que está sendo feito para a solução do excesso de barulho 
causado pelos bares da Rua Visconde de Caravelas, esquina com Rua Capitão 
Salomão. O Presidente Luiz Carlos esclarece que estes bares estão recebendo 
multas consecutivas e que consequentemente vem recorrendo destas e que 
a AMAHU e a AMAB, estão se mobilizando para solucionar o problema e que 
o Superintendente Marcelo Maywald, dará maiores explicações ao chegar. 
Aproveitando o gancho, a Sra. Rose informa a quantidade de multas que 
estes estabelecimentos possuem. A Sra. Edith solicitou a palavra para 
perguntar sobre o Programa Segurança Presente em Botafogo que está 
sendo cogitado. E se ele se estenderá até o Humaitá. O Presidente Luiz 
Carlos, informa que infelizmente não. A Sra. Edith mostrou-se preocupada 
com a migração dos criminosos para o Humaitá. Edson Brum, explicou que 
segundo informações obtidas no Conselho Escolar de Segurança, o Tenente 
Jouberth informou que nos bairros em que este programa é implantado, o 
comandante desloca o policiamento do batalhão daquelas áreas para 
melhorar a cobertura das outras áreas, reforçando assim o policiamento. A 
Diretora de Marketing Alcyone, solicita a palavra e registra grande transtorno 
que o Cabeleireiro Werner vem causando  no entorno. Pois não tem respeito 
pelos vizinhos realizando obras fora de horário, inclusive as 2h30 da 
madrugada de domingo, contrariando a Lei nº 6.179, de 22 de maio de 2017 
que reza pelo combate eficaz à poluição sonora no Município do Rio de 
Janeiro. Já fez diversas reclamações, por telefone, por escrito, pessoalmente, 
mas que nada é feito. E ressalta que gostaria da presença do 
Superintendente Marcelo Maywald para as devidas providências. Sr. Carlos 
pede a palavra e reforça a reclamação sobre o Bar Cumpadres, com relação 
ao barulho extremo. O Presidente informa e mostra através de vídeo enviado 
pelo sócio Rodrigo, que o som não era do seu bar e a culpa viria sobre ele. 
Que o som vem do estúdio na parte de cima, onde colocaram as caixas de 
som para fora com volume máximo. Neste momento chega o 
Superintendente Marcelo Maywald que ouve as reclamações e se 
compromete a buscar esta Ata na internet para anotar as demandas e em 
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seguida tomar as providências. A Sra. Lenice solicita a palavra para reclamar 
de um ônibus amarelo que fica constantemente estacionado irregularmente 
na rua Humaitá, 235 no ponto do ônibus próximo ao CIEP, atrapalhando a 
visão para enxergar os demais ônibus. A Diretora Alcyone solicitou a palavra 
para registrar, em nome da Diretoria, o descontentamento com pessoas que 
não valorizam o esforço voluntário que é feito e que somente vem às 
reuniões para criticar. Que essas pessoas não se apresentam para somar no 
trabalho. Em seguida o Presidente Luiz Carlos, faz a leitura de um texto que a 
Diretoria preparou explicando a situação. Sr. Leonardo se apresenta com a 
esposa, como o novo empresário do bairro, proprietário da Farmácia em 
frente ao Largo dos Leões e pergunta se existe algum inconveniente para 
realizar sua Festa de Inauguração na parte externa da loja. O Presidente o  
orienta a informar aos devidos órgãos públicos. Sr. Carlos pede a palavra para 
reclamar das calçadas ruins. O Presidente passa a palavra ao Sr. Zé Ferreira, 
para falar sobre a inauguração de seu Quiosque de flores e plantas até o final 
de dezembro na rua Humaitá,170 na esquina da rua Miguel Pereira. Sra. Ana 
Raquel e o Sr. Henrique, reclamam de pessoas que ficam na entrada de sua 
residência, no Recanto Familiar, para usarem drogas foi orientada a ligar para 
190. E nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, onde 
lavrou-se na presente data, a Ata que após lida foi aprovada e assinada por 
mim e pelo Presidente, a fim de produzir os seus regulares efeitos. Rio de 
Janeiro, três de setembro de dois mil e dezenove.  

                         
           Presidente: Luiz Carlos Santos 

 


