
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 19/03/2019 

Ao décimo nono dia do mês de março de dois mil e dezenove, às vinte horas, no 

Colégio Santo Inácio situado à Rua São Clemente, 226, em Botafogo, teve início a 

primeira Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos de Botafogo – 

AMAB, em 2019, presidida por sua Presidente, Regina Chiaradia e secretariada pelo 

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

Presidente da AMAB abriu a reunião, solicitando ao diretor da AMAB Rogério Licínio 

para apresentar o andamento da abertura da extensão da Rua Nelson Mandela, cujo 

vencedor da licitação das obras será conhecido no dia 20/03/2019. Em seguida, foi 

apresentado aos presentes, a subcomandante do 2º BPM, Major Simone de Almeida. 

Com a palavra, a Major Simone informou que o 2º BPM recebeu esta semana, mais 5 

novas viaturas policiais. Informou ainda que o 2º BPM receberá ainda motocicletas, e 

que os moradores perceberão o aumento de patrulhamento nas ruas do bairro. 

Moradores solicitaram providências quanto às constantes invasões do terreno do 

antigo batalhão, localizado na Rua São Clemente. Moradores da Rua Barão de 

Lucena relataram os constantes assaltos praticados por motociclistas, facilitado pela 

falta de policiamento, pela iluminação pública deficiente, assim como pela ausência 

de podas das árvores. Contudo, devido a subnotificação, esta rua não figura na 

mancha criminal. Foi então ratificado aos presentes a importância de se fazer o 

registro de ocorrência (RO), ficando a AMAB encarregada de fazer campanhas nas 

redes sociais sobre a importância do mesmo. A Major Simone informou que o efetivo 

ideal para o 2º BPM, seriam 900 policiais. No entanto, o efetivo atual é de 400 policiais, 

dos quais em torno de 100 estão afastados das funções, obrigando que os mesmos 

atuem ainda no Regime Adicional de Serviço (RAS). Moradores reclamaram do uso 

excessivo de smartphone por alguns policiais. Reclamaram ainda do inconveniente de 

se recorrer à segurança privada, como alternativa à ausência de policiamento. Foi 

acordada a formação de um grupo de trabalho para estudar a viabilidade da Operação 

Botafogo Presente em Botafogo. Ficou ainda acordado que serão retomados os 

cursos de Segurança Predial, a ser ministrado por oficiais do 2º BPM. A AMAB ficou 

encarregada de divulgar orientações de segurança pessoal. E como mais nada tendo 

sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, 

Mauricio Matsutani, lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, Regina 

Chiaradia. 
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