
ATAS DAS REUNIÕES 

19/04/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

    Ao décimo nono dia do mês de abril 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 informando aos presentes que em função de 

problemas de agenda, os coordenadores do Projeto Bairro Mais Seguro - Botafogo e a diretoria 

da AMAB optaram por transferir a reunião ampliada para discussão do projeto para a próxima 

reunião a ser realizada no dia 03/05/2016. Atendendo às solicitações dos presentes, Regina e 

Cesar Filho apresentaram o andamento do projeto e esclareceram dúvidas sobre a 

operacionalização do mesmo. Reiteraram da importância da Secretaria de Segurança Pública 

do Estado do Rio de Janeiro formalizar o convênio, de forma a utilizar plenamente as imagens 

geradas. Foi apontada ainda a necessidade de mobilização junto aos síndicos e responsáveis 

pelos locais que foram previamente selecionados para a instalação das 127 câmeras. Foi 

informado que a Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro formalizou o convênio e que as 

imagens também poderão ser utilizadas por outros entes tais como o Centro de Operações 

Rio, Corpo de Bombeiro, CET-Rio, Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, etc, desde 

que formalizado o convênio. Lena Perin, representante da AMAB no Conselho Distrital de 

Saúde, informou que o início da campanha de vacinação contra a gripe H1N1 foi antecipada 

para o dia 25/04 (crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, doentes renais crônicos e 

gestantes). No dia 30 será o dia D da campanha nacional. 

 

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 

 

  

 


