
ATAS DAS REUNIÕES 

15/03/2016 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

    Ao décimo quinto dia do mês de março 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 os resultados da reunião realizada 

no Palácio Guanabara com as autoridades da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, 

onde foi entregue formalmente a carta aberta a população, elaborada em conjunto com o 

grupo de mães de alunos do Colégio Santo Inácio. Em seguida foi passada a palavra para 

Warner Vonk, diretor da Influxo, que apresentou os resultados do Workshop Ciclorotas de 

Botafogo. Dado o grande volume de informações, complexidade de análise e o pouco tempo 

da agenda da reunião para o tema, foi sugerida a continuidade mais detalhada do material 

apresentado por um grupo de trabalho composto por representantes da AMAB, Licínio 

Machado Rogério, ciclistas e Projeto Botafogo Mobilidade. Os resultados então consolidados 

por este grupo de trabalho serão apresentados em reunião da AMAB para serem 

encaminhadas ao poder público responsável pela sua implantação em Botafogo. Estiveram 

presentes na reunião os  representantes das associações de moradores do Jardim Botânico e 

do Humaitá, onde expuseram suas preocupações e necessidade de ampliação dos debates 

visto que as ciclovias tambem serão integradas a estes bairros, da mesma forma como vem 

sendo feito com os bairros do Flamengo, Copacabana e Laranjeiras. Em seguida o senhor 

André Cardoso, Coordenador do Projeto Bairro Mais Seguro apresentou a proposta de 

mapeamento de localização das câmeras no bairro de Botafogo. O posicionamento das 

câmeras foi demonstrado com a utilização dos recursos do Google Earth. Foi informado ainda 

que está sendo firmado convênio com a NET para utilização da sua rede de fibra ótica para 

tráfego das imagens. André informou ainda que a implantação física do projeto será iniciada 

com a instalação de 15 câmeras de sua propriedade. 

 

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 

 

  

 


