
ATAS DAS REUNIÕES 

16/10/2012 

  Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e doze, às vinte horas, em sua sede 

provisória no Colégio Santo Inácio, situado à Rua São Clemente, 226, em Botafogo, teve início a 

Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo - AMAB, presidida e 

secretariada pela Presidente Regina Chiaradia. 

 

A presidente Regina Chiaradia abriu a reunião informando aos presentes que a 1ª secretária, 

Elisa Fontes, não estava presente por estar adoentada.  Regina mostrou a todos um anúncio do 

novo espaço de festas da empresa Arca dos Sonhos, o Casarão Chiquinha Osório, instalado no 

casarão tombado na Rua São Clemente 175, esquina com a Rua Dezenove de Fevereiro. O 

Anúncio publicado na Internet segue, anexo. Todos ficaram perplexos com o fato da Prefeitura 

ter dado a licença para essa casa de festas que não possui estacionamento embora esteja em 

uma rua que é uma das artérias principais do bairro. O dia que tiver um casamento e 200 

carros tiverem que parar (quase todos na mesma hora pois virão da cerimônia religiosa) diante 

da casa para que os ocupantes saltem, com certeza, vai criar um engarrafamento monstruoso. 

Isso sem falar na questão da poluição sonora que vai deixar os vizinhos mais próximos 

absolutamente incomodados. Regina falou também da reunião que o grupo “Rio livre de 

helicópteros sem lei” do qual a AMAB faz parte, teve no último dia 10 com o Ministério Público 

Estadual para saber como está andando a ação judicial aberta pala AMA Jardim de Alah. Em 

função do número reduzido de participantes, resolvemos de comum acordo encerrar a reunião 

mais cedo. 

 

E como mais nenhum assunto foi tratado, a reunião foi dada como encerrada, às 21 horas e 30 

minutos, cuja presente Ata segue por mim, Regina Chiaradia lavrada e assinada. 

 Regina Chiaradia 
Presidente 

 


