
ATAS DAS REUNIÕES 

07/04/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos sete dias do mês de abril 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 agradecendo a presença de todos e informando que a reunião de hoje 

seria para organizarmos o evento do próximo dia 28 quando  apresentaremos o Projeto de 

Segurança de Botafogo – Bairro Mais Seguro - Botafogo. Ficou acordado as seguintes 

responsabilidades em relação à organização do evento: Ficou decidido que a AMAB irá 

fornecer o material (Folhetos e Folders). 

 

A equipe da AMAB chegará 1 hora antes no evento para testar os equipamentos e arrumar a 

sala (sugestão: levar notebook reserva e data show). 

O atendimento pelo telefone será feito pela Regina e pelo André, telefones divulgados nos 

folhetos maiores. O outro canal foi email e Facebook da AMAB nos folhetos pequenos. 

 A Ação de distribuição dos folhetos será realizada uma semana antes do evento. Mas, já 

podemos começar desde já reforçando com os nossos contatos. 

Assim que o material estiver pronto, folhetos pequenos e folder, cada um irá buscar na casa do 

César (AMAB), Rua Muniz Barreto, 776 apto 4 - Tel: 2539-3739 para combinar horário. 

As faixas, como nós ficamos de instalar, acertaremos diretamente com o Geraldo da gráfica 

2288-8857 ele mandará entregar no endereço combinado. 

A estratégia de divulgação ficou assim: teremos 2 folhetos um pequeno para entregar na rua, 

metrô, shoppings, Praça Nelson Mandela etc...e outro maior mais elaborado para os 

condomínios. As faixas ficarão na Praça Nelson Mandela, uma na Voluntários e outra na São 

Clemente. 

Terá uma nota na imprensa (feita pela AMAB) e mailling por email. 

Convidados especiais da AMAB para a mesa: Comandante do 2º BPM , Reitor do Colégio, 

representante da Guarda Municipal e Delegada da 10ª DP (Botafogo) 

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 

 


