
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 04/07/2017 

Ao quarto dia do mês de julho de dois mil e dezessete, 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 que o Cel. PM Ricardo Alexandre Romar Naldoni não poderá 

participar da reunião devido a conflito de agenda, já que o tema estava previsto para 

ser apresentado na reunião do dia 20/06/2017, cancelada em função das fortes 

chuvas na nossa cidade. Os presentes foram ainda informados que na próxima 

reunião agendada para o dia 18/07/2017 serão realizadas as eleições para os 

conselhos Diretor e Fiscal da AMAB. Em seguida foi passada a palavra ao associado 

André Cardoso para apresentação do projeto do projeto Bairro Mais Seguro – 

Botafogo. Foram discutidos os aspectos técnicos do seu funcionamento e as 

parcerias e convênios firmados até então com empresas e órgãos do governo, 

dentre eles o CO Rio - Centro de Operações Rio, a Secretaria de Segurança Pública 

e o 2º BPM. Foi apresentado o mapeamento do bairro de Botafogo com os locais 

candidatos a terem câmeras, que serão em número de 120, tomando como base a 

mancha criminal da 2ª AISP. Em seguida foi apresentado o andamento da 

implantação, destacando a Sala de Monitoramento instalada nas dependências do 2º 

BPM, com demonstração ao vivo das imagens geradas em diversos pontos da 

cidade. Os presentes manifestaram preocupação quanto à privacidade das imagens, 

a perenidade, financiamento e manutenção do projeto. Em decorrência da relevância 

do tema, ficou acordada a necessidade de aprofundamento das discussões em 

outras reuniões. 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. 
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