
ATAS DAS REUNIÕES 

17/03/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

    Aos dezessete dias do mês de março 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 decidirmos quando e como seria a reunião de apresentação do Projeto de 

Segurança de Botafogo. Regina informou também aos que esse ano teremos eleições na AMAB 

no mês de junho. Que em função disso teremos que nos reunir para tratarmos de uma chapa 

para concorrer nas eleições. Que para cumprir o que determina o Estatuto da AMAB (Art. 37), 

na reunião de hoje teremos que eleger uma Comissão Eleitoral. Que a Comissão Eleitoral será 

composta de 3 (três) membros. Foram eleitos os associados: Maria Dulcinéa de Oliveira; Licínio 

Machado Rogério e Elde Nordi Madeira. Ficando como presidente da Comissão: Maria 

Dulcinéa de Oliveira. A palavra foi passada para o especialista em segurança, André Cardoso 

que apresentou aos presentes o primeiro folder produzido sobre o projeto de Botafogo. Como 

o folder havia sido disponibilizado, por e-mail, para que os diretores da AMAB para que os 

mesmos pudessem fazer a suas avaliações, foi dada a palavra a cada diretor que quisesse 

também falar. A princípio, ficou decidido que seriam feitas modificações no conteúdo do 

folder e que o mesmo seria a peça de apresentação do “Projeto bairro mais seguro Botafogo”. 

Que o mesmo, depois de refeito, seriam feitas umas 500 cópias para serem distribuídas no dia 

28 para as pessoas que comparecessem a reunião de apresentação do projeto. Ficou decidido 

também que, alguns diretores da AMAB se reuniriam com o especialista em segurança, André 

Cardoso para modificarem o conteúdo do folder. Em consenso entre os presentes, ficou 

decidido os próximos passos para a grande reunião de apresentação do “Projeto bairro mais 

seguro Botafogo”. A data ficou acertada será, realmente, 28 de abril. No auditório do Colégio 

Santo Inácio. Que será feito um cadastro com os síndicos de Botafogo para convocá-los para a 

reunião. Que serão feitos 10.000 panfletos para serem distribuídos pelas ruas de Botafogo. 

Que serão feitas 4 faixas para serem colocadas em lugares estratégicos do bairro convocando 

os moradores para a reunião. Que serão produzidos cartazes específicos para os condomínios 

para que os síndicos os coloquem em seus quadros de avisos. Que será produzido um release 

para ser distribuído à imprensa. Que será feito um encontro entre os diretores da AMAB e o 

reitor do Colégio Santo Inácio. Que vamos tentar a parceria  no projeto de segurança com 

outras instituições sociais de Botafogo, como por exemplo, as igrejas. Que na próxima reunião 

no dia 07 de abril será apresentado todo o material produzido para a apresentação do “Projeto 

bairro mais seguro 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 

 


