
 

 

 

Ata da Reunião Ordinária da AMAB em 16/04/2019 

 

Ao décimo sexto dia do mês de abril 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 e 

secretariada por sua Presidente, Regina Chiaradia.  Dadas as boas-vindas aos presentes, a 

Presidente da AMAB abriu a reunião informando que apesar das inúmeras reclamações nas Redes 

Sociais sobre a questão da segurança, poucas pessoas estavam ali presentes para unir forças 

sobre a questão. A presidente então passou a palavra ao Ten. Jouberth M. C. dos Santos, 

Comandante da 1ª Cia. responsável pelo policiamento de Botafogo para conversar com os 

moradores presentes. O Comandante da 1ª Cia. falou do policiamento de Botafogo que ainda está 

muito aquém do necessário, mas que junto com o Comandante do 2º BPM, Ten. Cel. Valentim e 

com o apoio da 9ª IGM da Guarda Municipal, estuda colocar para policiar o bairro, 1 PM e 1 GM 

juntos, podendo dessa forma dobrar as áreas cobertas pelo policiamento. Falou da importância dos 

Registros de Ocorrência – RO para compor a mancha criminal que determina onde o policiamento 

é colocado. O morador Bruno falou que os registros feito via computador, ainda carecem de ser 

melhor explicitados. Falou também que apesar do descrédito de muitos em relação à PM, o 

policiamento feito por ela tem melhorado. A presidente da AMAB frisou que o que tem que 

melhorar é a assistência das pessoas na reunião, pois mesmo sendo informada em um grupo nas 

Redes Sociais com quase 25 mil pessoas, muitos poucos se dignavam estar presentes. A 

moradora Rosina, solicitou apoio da PM em relação à aglomeração de população em situação de 

rua embaixo do viaduto em frente à Basílica da Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo. O 

Superintendente da Zona Sul, Marcelo Maywald falou das operações de acolhimento a população 

em situação de rua e como elas eram montadas.  O morador Evandro perguntou até quando vai se 

conviver com o que está acontecendo no Baixo Voluntários, pois como vizinho à área não suporta 

mais tanta desordem.  O caos provocado pelo barulho e ocupação desordenada das calçadas 

pelos bares, assim como o excessivo consumo de drogas e aglomeração de vagabundos, tornou a 

área um verdadeiro terror. Marcelo respondeu que o número reduzido de Guardas Municipais lhe 

impedem de prestar um melhor serviço e que  essa escala da GM de 12 X 60 horas reduziu por 

demais o efetivo da Guarda Municipal nas ruas. Marcelo falou ainda que apesar desse efetivo 

mínimo, pretende trazer 2 GMs de fora para atuarem na Praça Nelson Mandela. Que não tinha 

conseguido ainda resolver essa pendência por estar ainda enrolado com a questão das grandes 

chuvas. E como mais nada tendo sido tratado, deu-se por encerrada a reunião às 22h, cuja 

presente Ata segue por mim, Regina Chiaradia, lavrada e assinada. 

 

Regina Chiaradia 
Presidente 

  



 

 

 

 


