
ATAS DAS REUNIÕES 

17/11/2015 - Ata da Reunião Ordinária da AMAB 

Aos dezessete dias do mês de novembro 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 dizendo que faríamos uma reunião 

em círculo onde todos poderiam ser ver ao falar e, dessa forma, fazer uma reunião mais 

intimista. Regina fez uma breve apresentação do motivo da reunião e disse que, apesar de 

todos os esforços da AMAB, o bairro de Botafogo continua com o policiamento insuficiente e 

com um aumento muito grande de ocorrências policiais. Um grande número de moradores 

solicitou e fez uso da palavra. Muitas sugestões foram apresentadas e relacionadas cada uma 

delas, independente de estarem ou não já citadas na CARTA ABERTA aos gestores públicos: 

 

- Ciclopatrulhamento; - Reconstrução do Batalhão na São Clemente; - Ação social em relação 

aos meninos de rua (cobrar dos órgãos públicos de assistência social); - Parcerias entre a 

polícia e as ONGs para atuam na Assistência Social; - Divulgação nos grupos sobre a atuação do 

Disque Denúncia; - Policiamento à pé; - Segurança privada; - Câmeras nos condomínios 

(Projeto Bairro mais seguro Botafogo); - Fazer Audiência Pública na ALERJ para darmos 

visibilidade política a questão de insegurança do bairro; - Recuperação das calçadas, 

principalmente, da Voluntários e da São Clemente; - Fazer chegar nossa Carta Aberta às 

Secretarias municipais e estaduais de governo; - Criar um canal de comunicação entre os 

condomínios; - Circular mais com as viaturas pelo bairro; - Diminuição da rotatividade dos 

Comandantes do Batalhão; - Policiamento de proximidade; - Fazer mais com menos; - 

Policiamento montado; - Aumentar a visibilidade dos policiais para que as pessoas se sintam 

mais seguras; - Mais policiamento nas faculdades, em especial, no entorno da FAICHA; - Mais 

policiamento no entorno das escolas do bairro. 

 

O Comandante do 2º BPM, cel. Márcio Rocha, chegou em nossa reunião, trazendo consigo 

todo o seu Estado Maior. Em seguida foi projetada no telão a CARTA ABERTA aos gestores 

públicos. Foi feita a leitura da carta e todos puderam opinar e fazer correções. As correções e 

as sugestões foram anotadas, principalmente, às relacionadas às questões da população em 

situação de rua. Algumas pessoas criticaram o fato de criminalizarmos “toda” a população de 

rua e afirmaram que “nem todo o mendigo é bandido”. Regina deixou claro que apenas uma 

parte dessa população de rua comete as infrações. Ficou acertado que corrigiríamos esse 

equívoco. Depois de muito debate, ficou acertado, também, que enviaríamos a carta para o 

Governador Luiz Fernando Pezão e para o Prefeito Eduardo Paes, solicitando agenda aos dois 

para entregá-la, pessoalmente. Em seguida, foi dada a palavra ao Major Valmir Fernandes do 

BPTUR, para que o mesmo explicasse o que é Ciclopatrulhamento e como ele está sendo 



utilizado no 23º BPM do Leblon. Finalizando, foi passada a palavra ao Cel. Márcio Rocha que 

iniciou seu pronunciamento dizendo que “com aquela carta o retiraríamos do 2º BPM”. Falou 

sobre como tem sido o seu comando e respondeu a várias perguntas. Uma dela que o seu 

efetivo policial não chegava a 300 policiais para 8 bairros. Enfatizou a todo tempo que a sua 

meta é sempre “fazer mais com menos”. Regina deixou claro que com a CARTA ABERTA 

pretendíamos ajudá-lo aumentando o seu efetivo e não prejudicá-lo. Devido ao adiantado da 

hora Regina retomou a palavra e convocou a todos para que na próxima reunião decidíssemos 

se vamos fazer e como será a manifestação no bairro para distribuirmos nossa CARTA ABERTA 

aos moradores e chamarmos a atenção das autoridades em função do grande aumento das 

ocorrências policiais. 

 

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. 

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

Ata segue por mim, Maurício Matsutani, 2o Secretário, lavrada e assinada, juntamente com a 

presidente, 

Regina Chiaradia. 

Maurício Matsutani 
2º Secretário 

Regina Chiaradia 
Presidente 

 

  

 


