
 

 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 20/03/2018 

Ao vigésimo dia do mês de março de dois mil e dezoito, 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 

por seu Vice-Presidente, Mauricio Matsutani. Dadas as boas-vindas aos presentes, a 

presidente da AMAB abriu a reunião passando os informes gerais e em seguida 

passou a palavra ao Tenente-coronel Leonardo de Miranda Queiróz, Comandante do 

2º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, permitindo aos moradores 

debater questões sobre segurança. Com a palavra, o Comandante Queiróz deu 

início à sua exposição apresentando a situação geral que encontrou quando 

assumiu o 2º BPM, que o atual contingente equivale a 1/3 do que havia na década 

de 70. Que metade das viaturas estão paradas por falta de manutenção e que 

muitas delas estão com problemas de falta de pagamento do IPVA e que algumas 

motocicletas estão com lacre rompidos. Informou, ainda, que o batalhão dispõe de 

recursos suficientes para a regularização do emplacamento, mas que ainda encontra 

restrições burocráticas para tanto. Informou que a Polícia Militar conseguiu comprar 

com recursos próprios cerca de 500 novas viaturas e que em breve as mesmas 

serão colocadas em operação. Recomendou aos moradores que evitem alarmismo 

nas postagens nas Redes Sociais e que as mesmas contenham mais detalhes, para 

facilitar a ação policial. Foi informado aos presentes que, por intermédio da AMAB, 

as Lojas Americanas doaram um aparelho celular para o serviço reservado do 2º 

BPM, restabelecendo assim as possibilidades das pessoas enviarem suas denúncias 

e os contatos com as Redes Sociais. Informou que parte dos crimes não são 

registrados nas delegacias de polícia, dificultando as atividades de investigação. Um 

morador sugeriu o monitoramento por câmeras, bancado pelo cidadão e por 

empresas, seno então informado pelos representantes da AMAB que o projeto já 

existe, que já foram firmados convênios com órgãos do Governo do Estado do Rio 

de Janeiro e Prefeitura, mas que atualmente encontra-se paralisado. Moradores 

solicitaram a realização de cursos de segurança predial para empregados de 

condomínio e o Comandante Queiroz informou, então, que o 2º BPM possui pessoal 

qualificado para ministrar este treinamento. A AMAB ficou então encarregada de 



 

 

 

buscar parcerias para que sejam montadas novas turmas ainda neste semestre. 

Outra ação acordada foi a formação de uma comissão de moradores para serem 

recebidos pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 

ocasião em que serão cobradas ações concretas para o restabelecimento do efetivo 

e das viaturas para o 2º BPM. E como nada mais tendo sido tratado, deu-se por 

encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, Mauricio Matsutani, 

Vice-Presidente, lavrada e assinada, juntamente com a presidente, Regina 

Chiaradia. 
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