
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 05/12/2017 

Ao quinto dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, 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 e secretariada pela presidente, Regina Chiaradia. A 

reunião foi aberta pela presidente, que informou aos presentes que a reunião tinha 

hoje como objetivo definir como os diretores da AMAB iriam atuar em função das 

Redes Sociais, principalmente nesse período de férias do Colégio Santo Inácio. 

Ficou estabelecido que todos os diretores atuarão nas mídias sociais, em função da 

grande visibilidade da AMAB das mesmas. Recebemos a visita do dono do Bar Alfa, 

Sr. Raimundo Alves Ferreira, na Rua Sorocaba, que veio pedir ajuda da AMAB pelo 

fato do seu bar ter sido fechado pela Superintendente da Zona Sul, Marcelo 

Maywald, pelo fato de estar funcionando sem alvará. Todos os presentes afirmaram 

que o Bar Alfa nunca poderia funcionar sem alvará, e que para piorar, a AMAB 

recebia muitas reclamações contra o mesmo, em função dele causar muita 

desordem urbana e poluição sonora.  Raimundo explicou que estava ali para se 

comprometer de não mais causar desordem nem poluição e pediu um voto de 

confiança, pois 18 famílias, com o bar fechado, perdiam o seu sustento. Licinio 

Machado Rogério disse a ele que para que pudéssemos ajudá-lo, o mesmo teria que 

se comprometer conosco de cumprir às regras e não mais ser alvo de reclamações. 

Raimundo se comprometeu que não mais colocaria mesas na calçada e nem serviria 

os clientes na rua. Regina Ficou de redigir um documento com esse compromisso 

para enviá-lo para a Superintendência da Zona Sul.  E como nada mais tendo sido 

tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, 

Regina Chiaradia, Presidente, lavrada e assinada. 
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Presidente da AMAB  

   

 


