
ATAS DAS REUNIÕES 

02/12/2014 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos dois dias do mês de dezembro 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 informando aos 

presentes que hoje seria feita uma palestra sobre segurança com o titulo: Botafogo Bairro 

Seguro.  

Facilitadores: Coronel da PM Antonio Couto da Cruz e o André Cardoso ex assessor do ministro 

da justiça para o PRONASCI (Programa Nacional de Segurança e Cidadania) entre outros cargos 

ligado a Segurança Pública. Hoje Presidente da Intelseg. 

 

Objetivo: Trocar idéias e conceitos de como a iniciativa privada (empresas, condomínios, 

associações dos bairros e comerciais e moradores) podem contribuir com o programa de 

segurança publica do Rio de Janeiro. Mostrar Indicadores, mapa da violência no bairro e 

soluções práticas com cases de sucesso já implantados. 

 

Resultado Esperado: Estabelecer as melhores práticas do uso das tecnologias de segurança 

eletrônica para melhor servir a integração com a segurança pública e guarda municipal. 

 

A palavra foi passada, então, para o Sr. André Cardoso que iniciou sua palestra. André 

apresentou, com o auxílio de slides, um projeto de monitoramento eletrônico do bairro. 

Depois de apresentada a sua parte, André passou a palavra para o Cel. Cruz que concluiu sua 

apresentação. 

 

Os presentes fizeram as perguntas pertinentes ao tema e foram respondidos pelos 

palestrantes. Ficou combinado, então, que essa seria a primeira de muitas palestras que 

fartemos sobre o tema até que, por consenso a AMAB venha no futuro a apoiar o projeto de 

segurança apresentado. 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 

 


