
ATAS DAS REUNIÕES 

19/05/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e quinze, 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 que hoje se daria prioridade a discussão de uma nova 

chapa para concorrer as eleições da AMAB que acontecerão no mês de agosto. Explicou aos 

presentes que a eleição deveria ter sido na última reunião de junho, mas como ela teve que se 

ausentar do país em maio, quando chegou não dava mais tempo para cumprir os prazos 

estatutários. Pensou-se então, em fazer em julho, mas a admistração do Colégio Santo Inácio 

avisou que o colégio ficará fechado em julho. O único jeito, então, foi pela primeira vez, adiar 

as eleições da AMAB para o mês de agosto. Regina conversou então com os presentes 

interessados em compor a chapa e depois de alguns ajustes foram escolhidos os nomes e os 

cargos. Depois desse ponto, algumas mães do Colégio Santo Inácio, interessadas em conversar 

sobre a questão da insegurança que ronda nosso bairro, pediram a palavra. A Sra. Lena Perim, 

apresentou a questão. Primeiro ela quis saber como está andando a implantação do projeto 

Bairro Mais Seguro Botafogo. Expliquei que o projeto está na fase mais difícil e complicada que 

é a de conseguir assinar os convênios com a Secretaria de Segurança Pública. É a parte 

burocrática e a mais demorada. Enfim, não seria possível colher as imagens dos condomínios, 

se a polícia não aceitasse recebê-las. Em seguida Lena Perim explicou que, devido à onda de 

violência que vem abalando Botafogo, um grupo de mães do Colégio Santo Inácio, solicitou ao 

Reitor que o colégio contratasse seguranças para proteger seus alunos. Disse a discussão 

dividiu o grupo, pois muitos pais são contra, uma vez que os seguranças só poderão agir 

dentro da escola e não na rua. Em meio a essa polêmica sugerimos que o grupo de pais 

conhecesse o nosso projeto de vídeo monitoramento para Botafogo. Ficou acertado então que 

faríamos uma apresentação do projeto Bairro Mais Seguro Botafogo para os pais do Colégio 

Santo Inácio. 

 

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 

 


