
ATAS DAS REUNIÕES 

17/05/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

   Ao décimo sétimo dia do mês de maio de dois mil e dezesseis, 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 por 

sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo seu 2º secretário, Mauricio Matsutani. 

 

A reunião foi aberta pela presidente da AMAB com a discussão da matéria publicada hoje no 

jornal O Globo sobre a pesquisa realizada pelo Instituto Pereira Passos (IPP), onde a Região 

Administrativa de Botafogo que engloba ainda os bairros de Laranjeiras, Flamengo, Urca, 

Catete e Cosme Velho) obteve a melhor avaliação segundo o Índice de Progresso Social, que 

mede o desenvolvimento socioambiental na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida foram 

discutidos os progressos alcançados na implantação do Projeto Bairro Mais Seguro - Botafogo. 

André Cardoso, coordenador do projeto trouxe a informação de que acordou com a 

administração do Condomínio Morada do Sol a instalação do rádio transmissor das imagens 

captadas do nosso projeto. André informou, ainda, que pretende, no máximo em 30 dias, por 

em funcionamento suas 6 câmeras particulares na Praia de Botafogo (Edifício Argentina, FGV e 

Botafogo Praia Shopping) para que os síndicos e moradores como um todo possam conhecer, 

efetivamente, como funcionará o projeto e, mais esclarecidos, poderem optar pela instalação 

das demais câmeras do bairro. Também foram debatidos problemas pontuais, assim como as 

estratégias para acelerar a implantação do projeto, financiamento e sustentabilidade do 

sistema de câmeras no bairro de Botafogo. Com isto acreditamos que sensibilizaremos mais os 

síndicos e proprietários de imóveis candidatos como locais para instalação das câmeras. 

 

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

Ata segue por mim, Maurício Matsutani, 2o Secretário, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, Regina Chiaradia. 

Maurício Matsutani 
2º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


