
ATAS DAS REUNIÕES 

21/10/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

  Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, 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 por sua Presidente, Regina Chiaradia. 

 

Regina abriu a reunião agradecendo a presença dos presentes e informando sobre a 

continuação da discussão do projeto cicloviário de Botafogo como previamente divulgado na 

pauta. Após esperarmos por 20 minutos a chegada do Sr. Warner Vonk, responsável pela 

empresa que está fazendo o novo projeto cicloviário de Botafogo, ligamos para ele e 

soubemos que o mesmo não viria, pois não havia entendido que já estava agendado para hoje. 

Ficou transferida a discussão, então, para a próxima reunião que acontecerá dia 4 de 

novembro. Para nossa surpresa, estavam presentes dois moradores do bairro que haviam 

vindo nos conhecer e saber da possibilidade de apresentarem para os nossos associados, seu 

projeto de segurança para Botafogo. Com a vacância na pauta, Regina os convidou para 

fazerem uma pré apresentação de seu projeto. Apresentaram-se então os senhores André 

Cardoso e César Filho, moradores de Botafogo. A palavra foi aberta ao Sr. André Cardoso, ex 

assessor do Ministério da Justiça para o PRONASCI -  Programa Nacional de Segurança e 

Cidadania, cargo ligado a Segurança Pública. Hoje o Sr. André Cardoso é Presidente da Intelseg. 

André nos apresentou seu projeto de segurança para o bairro de Botafogo, cujo foco se dá no 

monitoramento por câmeras instaladas nos condomínios. O assunto gerou muito interesse e, 

após consultar os presentes, ficou decidido que a AMAB vai organizar uma próxima reunião, 

talvez no início de dezembro, para que o assunto segurança seja amplamente apresentado e 

discutido em  nossa reunião. 

 

E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22 horas, cuja ata 

segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

 
 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 


