
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 22/05/2018 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de maio 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 a Reunião Ordinária da Associação de Moradores e Amigos 
de Botafogo - AMAB, presidida por sua Presidente, Regina Chiaradia e 
secretariada pelo Vice Presidente Mauricio Koki Matsutani. Dadas as boas-vindas 
aos presentes, a presidente da AMAB abriu a reunião informando os trâmites 
seguidos após a Assembléia Geral Extraordinária, que tratou da Subenfiteuse Silva 
Porto. Em seguida foi comentado o lançamento do Projeto Luz Azul, previsto para o 
dia 19 de maio. Trata-se de instalação de câmeras no Centro do Rio destinadas para 
vigilância eletrônica. Foi também comentado que, em função da troca de comando 
no 2º BPM, o Projeto Botafogo Bairro Mais Seguro, similar ao Luz Azul, foi 
interrompido e que o mesmo poderia ser tema de discussão com o novo 
comandante. Em seguida foi passada a palavra ao novo Comandante do 2º BPM, 
Ten. Cel. Carlos Henrique Martins Gonçalves, oportunidade em que os moradores 
presentes puderam esclarecer dúvidas sobre a atuação do 2º BPM nas ações de 
segurança. O comandante comentou que o batalhão recebeu 8 novas viaturas e que 
conseguiu colocar 4 motocicletas para apoiar o patrulhamento da área de atuação. 
Informou que foram incorporados 7 novos policiais. O Comandante pediu apoio para 
consertar e colocar rodando a PMESP Botafogo e explicou sobre sua vontade de 
transferir o Batalhão para uma parte do terreno da Rio Trilhos onde se abrirá a 
extensão da Rua Nelson Mandela, mas que para isso precisaria do apoio do 
empresariado de Botafogo. E como mais nada tendo sido tratado, deu-se por 
encerrada a reunião às 22h, cuja presente Ata segue por mim, Mauricio Koki 
Matsutani, Vice Presidente,lavrada e assinada, juntamente com a Presidente, Regina 
Chiaradia. 
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